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Având în vedere im

portanța pădurilor, a mul
tiplelor funcții pe care 
le realizează, începând cu 
anul 1953 s-a stabilit prin 
lege ea în /perioada mar
tie — aprilie a fiecărui 
an să se organizeze „Luna 
Pădurii", acțiune cu un 
pronunțat caracter educa
tiv. prin care populația, 
in primul rând tineretul, 
ță participe la executarea 
unor lucrări silvice.

Silvicultorii liunedoreni 
sunt pregătiți ca imediat 
ce timpul permite să în- 
.ccapă lucrările silvice de 
sezon și să organizeze li
nele a-ritmi de propagandă 
silvică. In cele 17 ocoale 
silvice subordonate Direc
ției Silvice Deva, se vor 
executa semănături de 
rușinoase in șelarii, semă
nături ‘i repicirje de fo
ioase si râ incase în pe
pinierele silvice, scop tu 
Juietilor necesari pentru 
împăduriri De amintit că 
in solarii se vor semăna

NA PĂDURII"
cu molid 1600 mp, elin 
care 900 mp pentru nece
sarul județului, iar 700 
mp (suprafață de pe care 
se vor obține în anul 2000 
cca 700 mii puieți apți 
de plantat), pentru Direc-

x
obținerii în viitor a unor 
păduri valoroase, în ar- 
boretele tinere se vor 
executa lucrări de dega
jări și curățiri, prin care 
se vor promova numai 
speciile valoroase, produ-
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ția Silvică Miercurea Ciuc, 
contribuind astfel la re
construcția arborctelor dis
truse de doborâturile de 
vânt din 1995. De aseme
nea, din pepinierele silvice 
proprii se vor scoate 2,6 
milioane puieți forestieri 
fie foioase și rășinoase, 
care se vor folosi la lu
crările de împăduriri din 
județul nostru, cât și din 
alte județe (cea 950 mii 
puieți). l’rin acțiunea co
mună a silvicultorilor și a 
populației din județul Hu
nedoara. acolo unde con
dițiile climatice permit, 
se vor începe lucrările 
de împăduriri. In vederea

cătoare de lemn cu cali
tăți superioare. în arbore- 
tele mai în vârstă se vor 
executa lucrări de igie
nizare, de extragere din 
pădure a materialului lem
nos provenit din arborii 
uscați, rupți, atacați de 
dăunători, care se vor 
valorifica populației din 
județ.

Tn aceasta perioadă se 
va continua acțiunea de 
punere în posesie a pă
durilor. conform Legii 
18/1991.

Pe lângă cele amintite, 
se vor realiza și acțiuni 
de propagandă silvică, in
clusiv prin mass-media,

prezentarea în școli, la că
mine culturale, a unor 
prelegeri cu diferite teme 
Specifice.

în context, pentru a 
trezi Ia tineri dragostea 
față de pădure, Ia înce
putul lunii aprilie, se va 
organiza un concurs ju
dețean de orientare turis
tică în pădurea Bejan 
— Deva, cu participarea 
elevilor clin școlile genera
le. De asemenea, se vor 
organiza drumeții cu e- 
levii pentru prezentarea 
frumuseților naturii, cu
noașterea specilor fores
tiere, a lucrărilor silvice.

Sperăm ca acțiunile ce 
se vor întreprinde să con
ducă la crearea unei o- 
pinii favorabile față de 
pădure, ca avuție de mare 
preț ce trebuie apărată 
și protejată prin toate 
mijloacele.

Ing MIRCEA COVACI 
DIRECȚIA SILVICA 

DEVA

„ȘAM IER IN LUCRU“

După ec am scris, fără a 
primi inc,â un răspuns cu
venit din partea organelor 
vizate, despre groapa ce 
este săpata, de peste un 
an di zile, pe trada îm
păratul Traian din Deva 
iată că cei in cauză s-au 
învrednicit să împrej-

muiascâ zona respectivă 
cu un gard metalic, pe 
eare au pus și un semn 
distinct pe o tablă me
talică, având inscripția 
„Șantier în lucru". Nu 
se șlie însă ce „obiectiv" 
se Urmărește să fie rea
lizat aici și nici când 
va fi el finalizat. (N.T.)

una pe zi
— Gcluțo, cu nu mai cred în ereditate.
— De când, dragule?
— Din momentul când tu mi-ai spus câ 

maicâ-ta era mută...
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Noul magazin oferă o!»

UN NOU MAGAZIN „CLUJEANA0

Marți, 11 martie a.c.. Noul magazin oferă o!» 
la parterul blocului G 1, largă gamă de încălță-J 
din strada libertății 
Deva, s-a deschis un

din
------,----------- -- nou ...... . ...................
magazin cu mărfuri ale rile practicate sunt ac-j.
---- în-cesibilc oricărui buzunar.^

(C P.) |
5

minte pentru copii, băr
bați și femei, tar prețu-

renumitei fabrici de 
călțăminte Glujeana.

Vă oferă:.
RAFINAMENT, și CALITATE

prin produsele sale
lictiiorurile c'~emâ LADY M
(whisky cream, ciocolată, ciocolată cu vișine, ciocolată cu 

cocos. ciocolată cu alune, cacao, cafea, banane, cocos, vanilie) 

branay ul BROOS
TENTATIA rafinamentului

Ț PRAȘTIE teî. 054-64.75.72. fax 054/64/9.42 J

Exercițiul de alarmare 
publică desfășurat în De
va, miercuri seara de la 
ora 21,00, s-a înscris în 
cadrul aplicației interju- 
dețene „Mureșul 97”, rea
lizată în colaborare cu 
județul Arad. Este primul 
exercițiu pe timp de noap
te, după o perioadă de 
15 ani, în condițiile în care 
exercițiile desfășurate în 
timpul zilei se desfășoară 
la Deva o dată la doi ani.

în cadrul acțiunii s-a 
simulat ruperea digului 
râului Mureș în zona 
inundabilă a Cartierului 
Gării. Introducerea sem
nalului de tțlarmă la ca
lamități, stingerea centra
lizată a iluminatului, sis
temele de camuflare ca și 
sistemul de cuplare auto 
mată cu energic electricii 
a Gării Deva au func
ționat, potrivit specialiști
lor, în mod ireproșabil

Exercițiul a inclus în 
calcul peste 15 000 de oa
meni din zona Cartierului 
Gării, coordonarea fiind 
făcută de Comisiile jude
țene și locale de apărare 
împotriva dezastrelor, de 
personalul Inspectoratului 
Județean de Protecție 
Civilă, Crucea Roșie, Mi
nisterul de Interne și Gar
dienii Publici.

Exercițiul de alarmare 
s-a dovedit a fi o reușită. 
„Suntem capabili să stă 
pânim problemele de pro
tecție a populației și a 
bunurilor materiale în 
situația producerii unor 
calamități naturale și ca
tastrofe de mari propor
ții sau în situații speciale 
și la război”, declara șe
ful Inspectoratului de Pro
tecție Civilă a Județului 
Hunedoara, col. Adrian 
Pilipescu.

SORIN BLADA

Președintele explica

§
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întrucât au fost date 
circuitului public infor
mații potrivit cărora insti
tuții județene de presti
giu — Prefectura, Consi
liul județean — urmăresc 
trecerea în proprietatea 
lor a imobilului casa de 
oaspeți din strada Lucian 
Blaga, aflat momentan 
în proprietatea S.C. 
polio” 
cursul 
ferințe 
dintele 
lean, domnul 
Barbu, a ținut să lă
murească aspectele legate 
de acest posibil trans
fer. După cum se cu
noaște, imobilul cunoscut 
cu această destinație de 
pe stradă Lucian Blaga 
a fost, sub regimul tota
litar, casă de oaspeți în 
rezervare exclusivă pen
tru dictatura bicefală re
prezentată de soții Ni- 
colae și Elena Cea
usescu, fiind amenajată 
și dotată în acest scop 
la cele mai înalte stan
darde de confort, pe 
cheltuiala partidului la 
putere, înainte de 1989.

Potrivit informațiilor 
domniei sale, trecerea ți
nui imobil din patrimo-

niul 
mic 
blică 
liza prin hotărâri

unui agent econo- < 
în proprietate pu-! 

nu se poate rea-J 
ale» 

aorganelor locale, ci doar,; 
prin hotărâre de guvern»!

B
I

proprii;»

„A- 
S.A. Deva, în 

unei recente con- 
de presă, preșc- 
Consîliului jude- 

Gheorghe 
a ținut să

Abilitarea Consiliului ju-i 
dețean pentru o serie de! 
relații externe 
justifică existența în pro-* 
prietatea sa a unui spa-! 
țiu de cazare și protocol. J 
Imobilul în discuție nu1 
cade sub incidența Legii» 
112/1996 a caselor națio-J 
nalizate, proprietarul carej

I
I
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o putea revendica fiind»; 
despăgubit, potrivit legii îj
respective.

Pentru trecerea 
proprietatea S.C. 
polio” S.A. în proprieta
te publică s-au întreprins»; 
demersurile necesare Ia!; 
guvern, fiind nevoie, înji 
scopul reușitei transfe- > ] 
rului și de acordul adu-J; 
nării generale a acțio-Ji 
narilor S.G. „ Apollo” '!
S.A. Mai consemnăm că,«' 
potrivit legii, Consiliul;.
județean este abilitat să"! 
creeze agențl economici!; 
a 
ducă venituri la bugetul» 
județului. - !

din ■ 
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căror activitate să a-!»

IîION CIOCLE1

comerțul la sate Concurența doar la alimente,
chimicale sucuri

. Nu diferă prea mult 
! un magazin al unei 
I cietăți comerciale 

f* răspundere limitată, 
tuat

• unul
• raș.
! rație
I intrat și 
l privirea 
‘ din Hărău al S.G. Zita 
• Gom S.R.L. E drept că 
• despre un anume profil 
' nu poate fi vorba, căci 
l vinde produse alimentarc- 
! de tot felul, dar și de- 
)* tergenți, dulciuri, dar și 

becuri, cafea și băuturi 
• la sticlă, dar și vată șl 

țigări.
Gumpărătorl nu erau, 

1 ritmul vânzării era lent, 
! dar vânzătoarea Elena 
• Damian spunea câ întră 
• totuși 2—3 cllenți într-o

so- 
eu 
si
de 
o-

în mediul rural, 
similar dintr-un

La această' compa- 
reflectam când am 

ne-am rotit 
în magazinul

Notăm .șl câtevaoră. 
prețuri: 3000 lei pâinea 
de 1,3 kg„ 4500 lei kg 
de orez și la fel za
hărul, grișul 3000 lei/ 
kg, un pachet de țigări 
„Boss” 5000 lei! '

Gând se vor intensifica 
lucrările în câmp va fi 
șl vânzarea mai rapidă 
era de părere dra de la 
tejghea „căci sunt mulți 
din Deva sau Simeria 
căre au aici părinți și 
bunici și vin să-i ajute . 
la grădini”.
Un magazin similar, situat 
la o distanță de câțiva 
zeci de metri, este cel 
al S.G. H’eo Comimpex 
S.R.b, (orar 9—22), dar, 
cum afirma vânzătoarea 
Luciana Țuligă, „concu
rența nu ne sperie". Nu 
se aduce marfă foarte

Și
multă 
mâne 
se găseau, așezate 
ordine, ulei, zahăr, făină 
șl sare, dar și băuturi, 
tăieței, produse 
și chimicale.

Dar sătenii 
buință și de 
duse — de unelte 
podărești și de uz 
nic — care nu se găsesc 
în cele două magazine. 
Ne-am pus întrebarea 
cine se ocupă de apro
vizionarea acestora și 
am aflat că magazinul 
cooperației (închis la ora 
documentării noastre). 
Aici se aduc obiecte de 
folosință îndelungată, u- 
nelte de grădinărit 
materiale textile la 
tru.

La primărie aflăm

pentru a nu 
nevândută. Și

ră- 
aici 

în

cosmetice

ău 
alte

tre- 
pro- 
gos- 
cas-

ți 
me-

V

aceste produse sunt a- 
duse dp la depozite de 
către șefii de magazine, 
dar numai pe bază de 
comenzi căci totul este 
legat de bani. Dacă nu 
este desfacere, nimeni nu 
investește în mărfuri care 
să decoreze doar spațiile 
comerciale. Comercian
tul care și-a asumat a- 
provizionareh populației 
cu cele trebuitoare, este 
deci obligat să cunoască 
cerințele săteanului, să 
aprovizioneze unitatea 
cu cele necesare în func
ție dș anotimp șl lucră
rile agricole de sezon. 
Din păcate, în această 
privință, concurența lip
sește.Deocamdată.
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Dincolo de ușa dublă, 
cu grilaj, răzbate d n câryd 
în când câte un glas mai 
ascuțit, ori murmure ne
deslușite de copii. Intrând 
în holul nu prea spațios, 
dar luminos și curat, te 
încearcă sentimente ameste
cate — milă, îngrijorare, 
tristețe... Privirile lor cu
rioase, nehotărâte, te țin- 
tuiesc, preț de o clipă, la 
câțiva pași de ușă. Poate 
fiindcă cele mai multe 
dintre ele nu s-au oglin
dit niciodată în ochii plini 
de dragoste ai mamei, ai 
unei familii adevărate...

Șaptesprezece copii se 
află acum (în ziua docu
mentării — n.n.) în grija 
Centrului Județean de 
Primire Minori din Deva. 
Trei dintre ei sunt inter
nați la pediatrie, iar Iu- 
liana Vlaicu, de 16 ani, a 
devenit, între timp... mă
mică. „Când a fost adusă 
la noi de lucrătorii Postu
lui de Poliție din Dobra 
— .ne spune dl. Petricâ 
Iordăchescu, directorul 
instituției — era însărci
nată în luna a opta, acum 
este împreună cu băiețe-

*VVVWAfAWAAfANWAVAW.W.W.W.*.W,-.W.V

Intre dor de 
mamă și dor 

de... ducă
AWAW.VAV.VAVAWAWA'.Y/AV/.W/.’.V.'.V."

Iul ei în secția de nou- 
născuți".

• Cu sau fără părinți, 
soarta lor pare a fi ace
eași.

Amintirea gărilor, a pie
țelor, a străzilor pe unde 
au hoinărit luni sau ani
de zile a rămas pentru
o vreme în urmă. Doi 
dintre băieți ajută la pre
gătirea micului dejun 
(amintindu-și că au mai 
făcut asta și acasă), în 
timp ce alți doi colegi stau 
la taclale, pe marginea 
patului. Constantin (din 
Bușteni) are 10 ani și 
vrea să meargă la școală, 
la Orăștie, „pentru că a- 
colo se fac excursii"; așa
știe el. Ciprian e mai
sfios, iar chipul lui pare 
mai trist când povestește: 
„Mama a plecat de acasă 
(din Bacău) și tata-i la 
pușcărie. Eu am vrut să 
ajung la București, dar 
m-au găsit în tren și m-au 
adus aici". Deocamdată e 
mal bine aici, recunosc ei, 
dar ce se va . întâmpla 
după o lună de zile (atât 
pot rămâne la Centrul de 
Minori), când vor fi tri
miși spre instituțiile, , de 
ocrotire sau redați unor 
părinți, pentru care acești 
copii nu înseamnă decât 
o gură în plus de hră
nit?...

• in plină afirmare — 
„drumomanii".

Dintre cei 262 de copii, 
câți au fost în tranzit la 
Centrul de Minori anul 
trecut, cei mai mulți sunt 
așa-numiții „drumomani*-. 
Deși sunt instituționaLlzați, 
ei nu reușesc să se a 
dapteze colectivităților res
pective, luând din nou 
calea vagabondajului. Unii 
devin clienți obișnuiți ai 
instituțiilor de acest fel, 
cum sunt și cei doi „auro- 
laci“, sosiți recent la Cen
trul de Minori devean. Co
pii ca ei, copii ca micuța 
Violeta, se vor întâlni 
poate pe același drum — 
al neîmplinirii și suferin
ței, sau al regăsirii unui 
cămin, cine poate ști.. 
Violeta are cinci ani; ma
ma e în Hunedoara, tatăl 
în Qrăștie, iar ea a fost 
găsită prin oraș, plină de 
păduchi. Acum are hăi
nuțe curate și nu se des
parte de prietena ei — 
o păpușă — clovn. Ochii 
șăgalnici, jucăuși, ai Vio
letei și gestul de a-și lipi 
căpșorul de mâna ta îti 
lasă urme dureroase în

I

I

.suflet, întrebfindu-te parcă 
despre dragoste, despre 
viață, despre victime...

• ,,/ncercăm să facem 
o trecere treptată din 
stradă spre casa de copii"

Cei zece angajați ai 
Centrului de Primire Mi
nori din Deva (instructori, 
supraveghetoare, îngriji
toare) se străduiesc ca, 
prin activitățile educative 
și didactice realizate, să îi 
ajute pe copii să se in
tegreze în viața unei co
lectivități. Fiindcă, numai 
astfel vor putea intra apoi 
în societate, găsindu-și loc 
fiecare pe măsura posi
bilităților și a capacități
lor sale. „Satisfacția noas
tră vine în momentul în 
care minorilor neidentifi
cați putem să le găsim 
susținători legali, și a- 
tunci când copiii reușesc 
să se încadreze în unită* 
țile de ocrotire", mărtu
risește dl. Iordăchescu.

Cu toate eforturile lor 
și ale autorităților însă, 
copii și situații ca acestea 
vor continuă să existe, 
atâta timp cât vor exista 
familii dezorganizate, pă
rinți iresponsabili, deru
tați și copleșiți de greută
țile vieții, dar și un sis
tem educațional ce poate 
fi îmbunătățit.

GEORGETA BÎRLA

! FARMACII DE
SERVICIU

I•
I Sâmbătă, 15 și dumi- 
1 nică, 16 martie a.c., func- 
Iționează în Deva farma

cia „Hygeia" din strada 
* 22 Decembrie, bloc D2.

în același interval, la 
» Hunedoara, va fi des- 
| chisă unitatea farmace- 
» utică „Tea Farmex" din 
I Micro VII, strada Vio- 
I rele, tel. 722870. în Brad, 
I va servi solicitanții de 
J medicamente farmacia 
I „Vademecum", situată

în orașul nou (peste 
J Luncoi). Orar 8—12.

| FOTBAL LA
HUNEDOARA

I 
I
*

I
I

Sâmbătă, începând de 
la ora 11, stadionul hu- 
nedorean va fi gazda 
întâlnirii dintre Corvinul 
— UTA, un adevărat

Sâmbătă, 15

; C TVR 1 D

I 7,00 Bună dimineața...
’ de la lași; 8,50 „Fabrica" 
\ de muzică; 9,50 Drumul 
i spre Avonlea (s); 10,40 

Matineu muzical; 11,25 Pas 
I cu pas; 12,15 Turnul Ba- 
\ bel; 15,55 Rugby; 18,10 Ma- 
. pamond; 18,40 Povestirile 
. lui Donald Rățoiul (d.a.); 
' 19,10 Telcenciclopedia;
ț 20,00 Jurnal; 20,35 Aco- 
L peră i fața! (s); 21,35 An

tologia umorului; 22,45
1 Perla Neagră (s); 23,30 
ț Jurnal; 23,45 La gardul cu 
. hartapele... Daniela Con- 
’ durache; 0,25 Vedete în
' recital.

( [ TVR 2 )
\ 7,00 întâlnirea de sâm-
i bâtă. TVR Cluj N.; 13,00

TVR Timișoara; 13,30 Est 
’ Meridian. Mag de la lași; 
ț 15,50 D.a.; 16,15 Top
ț Model (s); 17,10 Serata
. muzicală TV; 20,05 Itine- 
’ rare spirituale; 20,30 Tra- 
\ dițîi; 21,00 TVM. Mesager; 
\ 21,30 Autograf pentru pre-
i zent; 22,00 Santa Barbara 
' (s); 22,45 Crizantema de 
1 Aur (sel.); 23,15 Săptămâna 
ț sportivă; 23,45 Alfa și O- 
. mega; 0,15 Ocolul lumii... 
j (di*-)- 

j [PRO - TV)
7,00 D.a.; 9,00 Flipper 

' (s); 9,30 Frații Hardy (s); 
ț 10,00 îndoiala (f/r); 11,45 

derby al etapei a 19-a, 
din seria a II-a a Diviziei 
A. Un meci ce se anunță 
a fi viu disputat, între 
două echipe bine cu 

noscute în fotbalul ro
mânesc. (S.C.)

HANDBAL FEMININ

Tot sâmbătă, dar după- 
amiază, de la ora 16, în 
sala sporturilor Remin 
Deva va primi replica 
liderului clasamentului 
TUSA Timișoara. Un mecî 
de văzut. (D.C.)

IEȘIRE ÎN PUBLIC

Sâmbătă, 15 martie, 
Societatea Mister Mod- 
com S.R.L. din Deva 
organizează o nouă ieșire 

martie 1997
Xena — prințesa război
nică (r); 12,30 Baschet; 
12,55 Știri; 13,00 Știri de 
televiziune (co); 15,10 Fot
bal; 17,00 Rugby; 18,30 
Adevărul gofgoluț (s); 
19,00 Te uiți și câștigi! 
(cs); 19,35 Știri; 20,00 
Confuzie (f.p.); 21,55 Știri; 
22,00 Crimă cu premeditare 
(s); 23,00 Știri; 23,15 Ne
muritorul (s); 0,00 Sport 
la minut; 0,15 MTV un
plugged; 1,00 Passionate 
Interludes If.

[ANTENA 1]
7,00 Știri; 7,15 Văduva

(r) ; 8,00 In vizită la An
tena 1; 10,30 Digby (d.a.); 
11,00 Iluzii (r); 12,00 Di
vertisment; 13,00 Uragan în 
Paradis (s); 14,00 Știri;
14,10 Crăciunul unui rătă
citor (f/r); 16,00 Poveștile 
prietenilor mei; 16,30 Viața 
în trei (s); 17,00 Sfântul
(s) ; 18,00 Cadillac-uri și 
dinozauri (d.a.); 18,30 Ci
nema, Cinema, Cinema; 
19,00 Știri; 19,05 Extrate- 
reștri în familie (s); 19,30 
Operațiunea „Rebecca" (s);
20,30 Observator; 21,00 
Urmărirea (f.a.); 22,40 Hol
lywood Top Ten; 0,10 
Aphrodisia.

[BEVASAT+)
10,00 — 12,15 Reluări; 

13,45 Videotext; 19,00 De
sene animate; 19,15 „Trei 
destine" (s); 20,00 Jurnal 
TVR; 21,00 Film; 22,30 
Rondul de noapte; 0,00 
Ecran sevy. 

în public a tinerilor ce 
urmează cel de-al doilea 
curs de manechine șl 
fotomodele pe care-1 vor 
absolvi nu peste multă 
vreme. Manifestarea va 
avea loc pe platoul din 
fața complexului Lido, 
începând cu ora 17,00. 
(G.B.)
ELEVI ORAȘTIENI ÎN 

IUGOSLAVIA

La acest sfârșit de 
săptămână (15 martie;, 
cenaclul literar „Tinere 
condeie" al Liceului „Bo
rislav Petrov Braca" 
(cu clase în limba ro
mână) din Vârșet (Iu- 
gloslavia) aniversează 25 
de ani de existență. 
Printre invitații la a- 
ceastă sărbătoare se nu
mără și șase elevi ai 
Liceului Teoretic „Aurel 
Vlaicu" din Orăștie, mem
bri ai cenaclului literar 
„Phoenix", coordonat de 
dna prof. Valeria Ivașcu. 
(S.B.)

Duminică, 16 martie 1997

Ctvim ]
8,00 Bună dimineața; 

9,00 Domino; 10,00 Colț 
Alb (s); 10,30 Lumină din 
lumină; 11,30 Dor de ma
mă; 12 00 Viața satului;
13.30 Katts și câinele (s);
14,00 Jurnal; 14,40 Video- 
magazin; 16,55 A doua 
alfabetizare; 17,10 Star 
Trek (s); 18,05 Tragerile 
Loto; 18,15 Lumea și noi; 
18,45 Aladdin (d.a.); 19,15 
Robingo (cs); 20,00 Jur
nal; 20,35 Duminica spor
tivă; 20,50 Billy Bathqate 
(f); 22,35 Filmele săptă
mânii; 22,40 MTV. 3 from 
1; 23,10 Nocturna lirică;
23.30 Jurnal; 23,45 Din 
darul magilor; 0,20 Setea 
(’)•

C TVR 2 ]
7,00 5 x 2 Mag. dumi

nical de la lași; 14,00 
Jurnal; 14,10 Cadavrul viu 
(f); 15,40 Orașe și civili
zații; 16,10 Top Model (s);
17.35 Studioul șlagărelor; 
18,50 Ritmuri muzicale;
19.35 Puterea, pasiunea (s); 
20,00 Maeștrii teatrului ro
mânesc; 21,00 TVM. Me
sager; 21,25 Fotbal; 22,50 
Repriza a treia.

[PRO - TVj
7,00 D.a.; 8,30 Fiica, o- 

ceanului (s); 9,00 Super 
Abracadabra; 10,30 Geme
nele (f); 12,30 Lumea Iu’ 
Gaiță; 12,55 Știri; 13,00 
News Radio (s); 13,30 De
tectivi de elită (s); 14,30
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JALE MARE 
CU PĂȘUNILE
O așa stare jalnică, pre* 

cum este cea a pășunilor 
situate în apropierea Gării 
Peșteana — de o parte și de 
alta a șoselei asfaltate ce 
leagă Hațegul de Sarmi- 
zegetusa, nici că se mal 
poate vedea într-o altă 
zonă a județului nostru 
sau, poate, chiar a țării, 
în partea dinspre Ostrov, 
pipirigul a invadat pajiș
tea, încât cu greu se mal 
poate imagina că aici a 
fost cândva pășune, sau 
că vor mai putea găsi șl 
animalele ceva iarbă pen
tru pășunat în viitor. În 
schimb, în partea spre 
satul Peșteana, cârtițele 
și-au făcut din plin de 
cap, ridicând mușuroi lângă 
mușuroi, aspectul câmpu
lui fiind acum ca de proas
păt arat.

Crescătorii de animale 
din zonă nu-și pot face 
nici o iluzie că, dacă el 
nu vor pune mâna pe 
unelte, să treacă hotărâți 
la treabă pentru repunerea 
în valoare a acestor pă
șuni, va veni cineva din 
altă parte să le salveze 
suprafețele destinate pă- 
șunatului din marea jale 
ce le-a cuprins și le stă
pânește, parcă, definitiv. 

(N.T.)

Stan și Bran (s); 15,30 Lu
mea filmului; 16,00 Fot
bal; 17,45 Terra 2 (s);
18.30 Beverly Hills (s);
19.30 Știri; 20,00 Vacanță 
boemă (f); 21,50 Tragerile 
Loto; 22,00 Fotomodele 
(s); 23,00 Știri; 23,15 Pro
cesul etapei; 0,45 Prima 
pagină; 0,50 Sport la mi
nut; 1,00 Fotbal.

[ANTENA i)
7,00 Știri; 7,10 Sfântul i

(r) ; 8,00 Poveștile priete
nilor mei (r); 8,30 Extra
terestri în familie (r); 9,00 
Misiune ultrasecretă (r);
9.30 Comoara din insulă 
(f); 10,30 Un câine cu i- 
maginație (s); 11,00 A* 
venturile lui Huckleberry 
Finn (s); 12,00 Telerebus;
12.30 Vedeta în papuci; 
13,00 Știri; 13,10 Caleido* 
scop; 14,30 Poliția spați
ală (s); 15,30 Hollywood 
Top Ten ■ (r); 16,30 Viața 
în trei (s); 17,00 Sfântul
(s) ; 18,00 Printre rânduri;
19,00 Știri; 19,05 Mup
pets Show (s); 19,30 Win
netka Roads (s); 20,30
Observator; 21,00 Anasta
sia (dramă); 22,40 Știri 
sportive; 22,50 Amnezia 
(thriller).

[PEVASATt)
10,00 Desene animate

(r) ; 10,15 „Trei destine"
(s) ; 11,15 Film; 12,45 Ron
dul de noapte; 14,T5 Vi
deotext; 19,00 Desene a- 
nimate; 19,17 „Trei desti
ne" (s); 20,00 Jurnal TVR; 
21,00 Film; 22,30 Video
text.
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> Publicul
] Se spune nu o dată că 
T suntem un popor civili- 
1 zat, bine crescut, răbdă- 
J tor, generos... Sigur, vor

bind în acest mod, ne 
simțim cu toții mai bine, 
suntem „acoperiți", chiar 
„mângâiați", ca să nu 

J zicem „gâdilați" în mân- 
1 dria noastră. Ne gândim 
. însă că acest „general" 
,, adună laolaltă atâta par

ticular. atâtea comport 
tamente, multe care nu 
vorbesc tocmai despre 

1 bunul simț. „E destul o
1 bâtă la un car de oale"

' se spune în popor. Este 
destul doar un individ 
certat cu bunul simt 
într-o sală de spectacol 
pentru ca vraja actului 

' artistic să se risipească, 
' iar calitatea acestuia să 

fie compromisă. Din pă
cate însă într-un așe
zământ de cultură intră 

, I o mulțime de astfel de 
indivizi proveniți din 
rândul „curajoșilor", cu_ 
noscuți pentru compor
tamentul lor deplasat.

> care înainte de a veni 
aici s-au capsat la bir
tul din colț...

Această constatare a 
noastră, confirmată de 

' o mulțime de oameni 
< în caracterul cărora poți 

avea încredere, vorbește 
, însă despre o multitu

dine de astfel . de com
portamente petrecute în 
casele de cultură, clubu
rile sindicatelor și mai 

' puțin în căminele cultu- 
1 rale unde, practic, mare 
" lucru nu se mai întâm- 
<i plă. Aici, majoritatea 
, publicului o alcătuiesc 

oamenii veniti să guste

cel de toate zilele !
frumusețea unui specta
col folcloric, de e- 
xemplu, să trăiască două 
ore de transfigurare ar
tistică spre a uita, tot 
pentru atâta timp, de 
grijile zilei de azi și de 
mâine. De multe ori 
însă aceștia ies de aici

CINE ȘI CUM VINE ÎN

AȘEZAMANTUL DE

CULTURA

mai obosiți, cu nervii la 
pământ. De ce oare 
marea majoritate tre
buie să suporte compor
tamentul neaivilizat al 
unui număr de indivizi. 
De ce oare această pleavă 
socială incontrolabilă nu 
este oprită la intrarea 
în casa de cultură? Așa 
cum pompierul își face 
datoria la un spectacol 
pentru a se evita un 
dezastru care se poate 
termina cu pierderi de 
vieți omenești în cazul 
unui incendiu, tot așa 
ar trebui ca la intrare 
să se afle unul — doi 
oameni in uniformă care 
să-i îndrume pe cei cu 
alcoolemia ridicată spre 
ieșire și nicidecum spre 
intrare.

în democrație, durita
tea legii se poate aplica 
foarte bine — cu gândul 
la marea majoritate a 
oamenilor cu comporta
ment normal care plă
tesc pentru a viziona în 
condiții bune un spec
tacol — și nicidecum cu 
gândul la cei certați cu 
bunul simț. Celor care o- 
feră un spectacol, din 
păcate jenant și absurd, 
de prost gust, alcătuit 
din râgâieli duhnind a 
băutură și a ceapă, ic
nete, aplauze incomode 
pentru cei de pe scenă, 
tropăituri, alergări prin 
sală, dialoguri rușinoase 
purtate peste rânduri 
de scaune în care se 
află oameni.

...Se spune că suntem 
un popor civilizat, cu 
bun simț. Credem , că 
este momentul să alcă
tuim o nouă „ediție", re
văzută și adăugită a a- 
cestor calități pe care 
viața grea, îndepărtarea 
de cultură și școală le-a 
estompat total pentru 
mulți. De aici până la 
acte reprobabile și chiar 
la... crimă, drumul este 
atât de scurt I

Am scris aceste rân 
duri urmărind câteva 
spectacole folclorice la 
case de cultură din ju
deț. pe care nu are rost 
să le nominalizăm. Și 
gândul ne-a mânat la 
sfârșitul de veac și mi
leniu. Să vină oare 
potopul?! Sau mai sunt, 
totuși, ceva speranțe...

MINEL RODEA
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tlii cili te avocățești ? Da și nu prea
Am asistat la nume

roase procese care aveau 
ca obiect vioiul — fe
nomen care s-a ampli
ficat puternic în ultimii 
ani umplând paginile pre
sei scrise și emisiunile de 
radio și televiziune și dă 
multă bătaie de cap po
liției, parchetului și justi
ției. In derularea proce
selor pe tema ce consti
tuie subiectul acestor 
rânduri am întâlnit și 
situații care, nu numai 
că te pun pe gânduri, 
dar te fac să zâmbești 
în străfundul sufletului, 
ba chiar să râzi în ho
hote, dar numai după 
ce ieși din sala de ju
decată, căci așa ceva 
acolo este interzis. Iată 
câteva, în continuare.

O tânără'din Petroșani 
(_a chemat în Judecată 
— cum se zice — pe trei 
tineri care au violat-o, 
ceea ce băieții negau cu 
vehemență susținând că 
evenimentul respectiv a 
avut loc cu acceptul ei. 
Victima pretindea im
portante daune materiale, 
in fața completului au 
fost aduși martori de 
toate culorile și nuanțele. 
Mi-a plăcut teribil ple
doaria avocatului ce-i 
apăra pe cei trei. de 
fapt o doamnă, care a 
zis:

— Aș vrea s-o întreb 
pe doamna sau domni
șoara (!) de ce a reclamat 
violul la o lună după 
ce acesta s-a produs?

— Fiindcă —a răspuns

partea vătămată — a 
doua zi am plecat în ex* 
cursie cu un grup de 
prieteni.

La un alt proces, o 
doamnă din Deva a re
latat că doi bărbați, cu- 
noscuți și nu prea, au 
invitat-o în apartamentul 
unuia dintre ei la o ca- 
feluță mică, neagră și 
fierbinte. Ceea ce dum
neaei a acceptat cu ce» 
mai mare plăcere. După 
ce au servit respectiva 
licoare și ceva dulce 
pe deasupra cei doi băr
bați au obligat-o să se 
dezbrace în... nudul gol 
(I?) după care au făcut 
cu dânsa ce le-a trecut 
prin cap și prin simțuri. 
Apărătorul celor doi îm
pricinați a zis în ple
doaria sa, printre altele:

— Victima, atunci când 
a acceptat invitația, cre
dea că este chemată să 
se închine la icoane?

O altă femeie, tot din 
Deva ca $1 cea cu icoa
nele, s-a lăsat acostată 
într-un bar de patru In
divizi și a acceptat in
vitația acestora de a con
tinua petrecerea la o 
cabană de pe dealul 
Coziei. După ce au a- 
juns la locul cu pricina 
cei patru au violat-o și 
cine știe ce i-au mai 
făcut, după care au lă
sat-o goală în plină 
noapte șl în plin câmp.

Zicea, în plin proces, 
avocatul celor patru 
masculi:

— Credea oare doamna 
violată că cei patru au

invitat-o la cabana de 
pe Cozia ca să audă cum 
crește iarba?

O elevă a unui liceu 
din Valea Jiului relata 
în fața completului de 
judecată că a fost acos
tată, la ora unu a unei 
nopți de vară, de doi 
indivizi care, cu forța, 
au dus-o într-un loc 
dosnic și și-au bătut joc 
de ea în toate felurile 
posibile și imposibile. 
Avocatul ce-i asista pe 
vinovați a întrebat:

— Ce căuta duduița, 
la ora aceea târzie a 
nopții, pe stradă ?

La care fetița a răs
puns cu nevinovăție în 
priviri și pe buze:

— Veneam de la un 
coleg.

Sigur în cele patru 
cazuri de vtol s-au pro 
nunțat niște sentințe, dar 
nu aceasta este problema
— vorba unui cunoscut 
politician. Nu vrem să 
se Înțeleagă din lectura, 
rea acestor rânduri că 
încurajăm violul, departe 
de noi acest gând. Fe
nomenul trebuie combă
tut și pedepsit cum se 
cuvine. Avocații recurg
— și au acest drept —• 
la așa numite chichițe 
specifice profesiei dum
nealor. Dar oare citatele 
din pledoariile Iot sunt 
chiar așa ceva? Adică, 
mai direct și simplu 
spus; sunt spusele lor, 
în cele patru cazuri, chi
chițe? Sunt și nu prea.

TRAIAN BONDOR
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| 0 pensiune — „oază de verdeață" 
în alimentația publieă

Iln acești ani bufetele, 
cârciumile și chiar resta- 
Iurantele se înghesuie și 

fac cu ochiul trecătorilor 
Ipe străzile centrale din 

toate orașele — mici sau 
Imari. Cu excepția resta

urantelor, în marea ma- 
ijoritate a acestor „fir

me". 95 la sută din o- 
| fertele făcute consumato- 
I" rilor sunt... băuturile al

coolice. Nici vorbă de a 
I gustare, senviciuri, mi- 

nuturi, cârnăciori, miti- 
Itei... Stând de vorbă cu 

câțiva comercianți, ei au 
■ motivat lipsa acestor 

mâncăruri prin cerințele 
■ sporadice ale consumato- 
| rilor. ei solicitând o be-e. 
Io votcă sau un șpriț, 

că nu sunt bani și pen- 
(fru servirea unei gustări.

In acest pestriț „peisaj 
I comercial" apariția unei 

unități de alimentație pu- 
J blică cum este Pensiunea 
J din Hațeg, aproape în 
I centrul orașului lângă 
!b Bankcoop, care își res

pectă întru totul firma, 
II este de remarcat și de 
j apreciat. Anul trecut. în 
Ivară. când am trecut 

pragul pensiunii, aflată 
Ila începutul activității, 

am stat de vorbă cu dl.

IEmil Bârlea, responsabi
lul și inițiatorul deschi- 
Iderii pensiunii, care ne-a 
declarat: „Am pornit

H de la necesitatea orga

nizării unui local de a- 
limentație publică clasic, 
capabil să facă față 
clienților dornici de me
niuri consistente, apeti
sante, diversificate ser
vite într-o ambiantă cu 
adevărat familială - ni 
se destănuia dumnealui 
Doresc să servim — pe 
lângă alte câteva sorti
mente de băuturi — și

HAJtG

bere la halbă, barul fiind 
dotat cu un dozator din 
Spania".

După un drum la Pe
troșani, la întoarcere spre 
Deva, acum câteva zile 
am intrat din nou în 
pensiune și totul arăta 
curat, ordonat. Același 
personal, cu aceleași ser
vicii prompte, de ținută. 
Violeta Râmnu. ’ e-’va 
Dur. Nesia Băran. Oc
tavia Poenâru . Maria 
Pătrașvu îșî fac meseria 
cu profesionalism. tn 
sală, la bucătărie sau 
la bar. totul strălucește 
de curățenie. După în
trebarea ce doriți să ser
viți, ți se recomandă gus
tări reci, lapte, caș proas
păt sau brânză. ciorbe,

supe, multe feluri de sa
late (după anotimp), gră
tare. fripturi, iar ca de
sert clătite cu carne, 
brânză sau dulceață, ori 
diferite sortimente de 
înghețată. Berea. întot
deauna proaspătă, lâată 
dir.ect din fabrică. poți 
să o servești la spumă 
deasă sau normală. cu 
guler... Ambianța este 
bine întreținută da 
clienții de acum ai „ca
sei", Iată ce se poate 
realiza cu profesionalism, 
cu pasiune pentru a- 
ceastă meserie prețioasă, 
dar care îți dă o mare 
satisfacție când vezi con
sumatorii mulțumiți, care 
revin cu plăcere într-un 
local curat, ambiant, lip
sit de scene insolente, 
cu cei care depășesc mă
sura la băuturi și în
calcă ’ regulile bunei cu
viințe. In contextul pri«“ 
blematicii comerțului din 
această perioadă grea a 
tranziției, o pensiune care 
să-și respecte firma e greu 
de găsit de aceea poate 
fi considerată „oază de 
verdeață" în peisajul* ac
tual al alimentației pu
blice din unele locuri. 
Să sperăm că odată cu 
mult dorita schimbare în 
bine din societatea noas
tră. se vor cunoaște îmbu
nătățiri de substanță și în 
acest domeniu.

I

I
I

Dacă, în general, numărul elevilor din școlile primare de la sate este în 
continuă scădere, la Școala Primară din Vâlcelele ~ ine (Bretea Română), numărul 
lor este în creștere. Așa arată o clasă cu 25 elevi de a căror educație se o- 
cupă dna învățătoare Viorica llinescu, titulara acestui post de peste 20 de ani. 

Foto. AUREL ANCA
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AFLĂM DE LA POLITIE f)

PROMPTITUDINE

Era miezul zilei 'de 10 
martie. Pensionarul Ni- 
colae Panaitescu din Lu- 
peni aștepta în stația 
„parc" din Bărbăteni; 
ce altceva decât autobu
zul? Numai că a apă
rut mai repede tâlharul. 
Sub amenințarea cuțitu
lui l-a buzunărit de tot 
ce putea avea un 
sionar în buzunare: 
și bani

Promptă, echipa ope
rativă a Poliției l-a și 
identificat până seara pe 
infractor. Se numește

Constantin Pctcu. are 26 
de ani, domiciliat în U- 
ricani Este cercetat în 
starea pe care o merită; 
de reținere.

ACCIDENT

10

pen-
acte

în aceeași zi de 
martie — să fie conse
cința apropiatei primă
veri? — minorul Adrian 
Cercel din Petrii a 
angajat intempestiv 
traversarea străzii 
să se mai asigure
o poate face în deplină 
siguranță. A făcut-o în 
fugă printre două auto-

turisme aflate în stațio
nare. De pe sensul legal 
de mers venea un al 
treilea autoturism. Copi
lul a fost grav 
dentat.

Ca un făcut. în 
zi de 10 martie, 
ora 15.15 în fața auto
buzului de Simeria în 
dreptul Liceului .Tran
silvania" din Deva pe
dala de zor 
bicicletă A 
sensul de 
stânga fără 
gurare, providența 
protejat de data asta. O 
va mai face și altădată?

acei'

aceeași
pe La

din Deva 
un puști pe 
intrat 
mers 

nici o
pe 

din 
asi-
1-a

s-a
în 

fărăRUBRICA REALIZATA CU 
dacă SPRIJINUL 

INSPECTORATULUI 
JUHETEAN DE 
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LAUREAȚII PREMIULUI NOBEL

PENTRU LITERATURA

„Mai bine doi decât 
unul, căci iau o plată cu 
fitât mai bună pentru 
munca lor”;

„Căci, dacă se întâm
plă să cadă, se ridică u- 
nul pe altul; dar vai de 
cine este singur, și cade, 
fără să aibă pe altul care 
să-l ridice !”;

„Tot așa, dacă se culcă 
doi împreună, se încăl
zesc unul pe altul, dar 
cum are să se încălzeas
că dacă e singur ?";

„Și dacă se scoală cine
va asupra unuia, doi pot 
să-i stea împotrivă ; si 
funia împletită în trei 
nu se rupe ușor";

| mickey koubke pjn j.jj]«gru| (|e box, pe platoul de filmare

5

£
■c

Apărut pe firmamen
tul filmului american 
la sfârșitul anilor ’70, 
MICKEY ROURKE s-a 
impus — de la început, 
ca un actor care a creat 
un anume tip de erou 
— respectiv, simbolizând 
condiția moral — sufle
tească 
rații.

S-a 
York, 
pat de mai multe me
serii, a practicat boxul 
profesionist în Miami — 
Florida debutează

a tinerei gene-

Newnăscut in 
în 1950. S-a ocu-

ADRIAN CRUPENSCHI

CLIPA DE PURITATE
— din frumusețea și înțelepciunea Bibliei —

„Mai bine un copil să
rac și înțelept decât un 
împărat bătrân și fără 
minte, care nu înțelege 
că trebuie să se lase în
drumat";

„Nu te grăbi să des
chizi gura, și să nu-ți 
rostească inima cuvinte 
pripite înaintea lui Dum
nezeu; căci Dumnezeu este 
în cer, și tu pe pământ, 
de aceea să nu spui vor
be multe";

„Căci, dacă visurile se 
nasc din mulțimea gri

(Căldura 
1981, regia 

Kasdan. Are 
relevantă în 
dramă „Eu- 

regia

sub „bagheta" regizo
rului Steven Spielberg, 
în 1979 cu filmul „1941". 
Primul său succes l-a 
reprezentat rolul tânăru
lui piroman din filmul 
„Body Heat" 
trupului) — 
Lawrence 
o apariție 
ambițioasa 
trupului") — 1981, 
lui Paul Maiersberg.

Curând devine star de 
primă mărime datorită 
creației din Year 

jilor, prostia nebunului 
se cunoaște din mulțimea 
cuvintelor";

„Căci, dacă este deșer
tăciune în mulțimea vi
surilor, nu mai puțin este 
și în mulțimea vorbelor; 
de aceea teme-te de 
Dumnezeu";

„Cine iubește argintul, 
nu se satură niciodată 
de argint, și cine iubește 
bogăția multă, nu trage 
folos din ea. Și aceasta 
este o deșertăciune!";

„Dulce este somnul lu
■ ■ ■••.•■.•.•.•.•.V.W.-AVA’AVAVAVJV/AW

of Dragon (Anul dra
gonului) — 1985, regia 
Michael Cimino, inter
pretând — pentru pri
ma oară — rolul titu
lar. Creația excepțio
nală alături de Kim 
Basinger din melodra
ma erotică „Nine and 
112 Weeks" (Nouă săp
tămâni și jumătate) — 
1985, în regia lui Adrian 
Lyne — un specialist în 
materie — îi întărește 
si mai mult poziția 
în „cetatea filmului a- 
merican".

crătorului, fie că a mân
cat mult, fie că a mân
cat puțin ; dar pe cel 
bogat nu-l lasă îmbuiba
rea să doarmă”;

„Este un mare rău, pe 
care l-am văzut sub soare: 
avuții păstrate spre ne
fericirea stăpânului lor. 
Dacă se pierd aceste bo
gății prin vreo întâmpla
re nenorocită, și el are 
un fiu, fiului nu-i ră
mâne nimic în mâini. Cum 
a ieșit gol din pântecele, 
mamei sde, din care a 
venit, așa se întoarce, și 
nu poate să 'a nimic în 
mână din toată osteneala 
lui".

(Rugăciune 
cei morțij — 

lui Mike Hod- 
mai interpretat 
„Rumble Fish"

tn 1987 a văzut „Iu-1 
mina ecranului" filmul 
de acțiune „A prayer for 
the Dying" 
pentru 
în regia 
ges. A 
roluri în 
(Bubuitura de la pescuit) 
— 1983, regia Francisc 
Ford Coppola și „The 
Pope of Greenich Vil
lage" (Papa din Greenich 
Village). 1984.

• 1964
JEAN-PAUL SARTRE 

(1905 — 1980, Franța)
„pentru opera sa bo

gată în idei și străbătută 
de dorința de libertate si 
adevăr, operă care a e- 
xercitat o mare influență 
asupra epocii noastre”.

• 1965
MIHAIL ȘOLOHOV 

(1905 — 1975, Rusia)
„pentru forța artistică 

și integritatea cu care a 
dat expresie, în epica 
Donului, unei etape isto
rice din viața poporului 
rus“

• 1966
SAMUEL IOSIF AG- 

NON (1888—1970, Israel)
„pentru creațiile sale de 

o profundă valoare artis
tică și totodată caracte
ristice pentru aspectele 
vieții poporului evreu".

• 1966
NELLY SACHS (1891— 

1970, Germania)
„pentru importanta ei 

ȘTIAȚI CÂ...
• ... acum mai bine de un secol, literatura știin- 

țifico-fantastică înregistra apariția cărții lui Jules 
Verne „De la Pământ la Lună"? - După cum se știe, 
acest vis al omenirii s-â realizat abia la sfârșitul a- j 
nului 1968. Ceea ce nu se știe; poate, sunt unele 
asemănări, de-a dreptul surprinzătoare, între poves
tea lui Jules Verne și datele misiunii navei cosmice 
„Apollo-8“. Iată-le :
e Stația de JULES VERNE „APOLLO-8"

lansare Florida (SUA) Florida (SUA)
• Echipaj 3 oameni 3 oameni
• Forma navei obuz rachetă
• Greutate . 5347 kg. 5621 kg.
• Lungimea 3,65 m. 3,65 m.
• Viteza 40.000 km/h. 38.988 km/h.
• Construcția fontă dublată aliaj de aluminiu

de aluminiu (în interiorul 
navei)

• Sistem de 
frânare

retrofuzee retrofuzee

Asta da anticipație ... științifică I

• ... aproximativ 45 la sută din suprafața pla
netei noastre o reprezintă deșerturile ? 48.000.000 ki
lometri pătrați din suprafața globului sunt deșerturile 
naturale, iar altele mai bine de 9.000.000 kilometri 
pătrați au devenit neproductive datorită acțiunii 
nefaste a oamenilor. Pământurile cultivate în întrea
ga lume pentru producția alimentară însumează în 
prezent doar circa 13.000.000 kilometri pătrați.

• ... trandafirii se dovedesc a fi foarte sensibili •'
la zgomote ? Specialiștii au constatat că, atunci câr: 
sunt ținuți lângă un aparat de radio în funcțiune, 
florile de trandafir se ofilesc foarte repede.

operă lirică și dramatică, 
operă care prezintă desti
nul evreilor cu emoțio
nantă forță1'.

s>
• 1967

MIGUEL ANGEL AS
TURIAS (1899—1974, Gua
temala)

„pentru creația Iul li
terară plină de viață, a_ 
dânc înrădăcinată în mo
dul de viață și tradițiile 
indigenilor din America 
Latină".

• 1968
YASUNAR1 KAWABATA , 

(1899 — 1972, Japonia) ;
„pentru măiestria nară- ; 

tivă cu care înfățișează 
esența gândirii japoneze",

• 1969
SAMUEL BECKETT. 

(1906 —, Irlanda)
„pentru scrisul săli 

care — în forme noi, a- ■ 
tât în roman cât șl ÎB 
teatru —, î.și capătă ele- 
vația în însăși starea de ■ 
indigență a omului mo- ■ 
dern”.

Din „înseninările 
unui măgar“

• „N-am ținut nici
odată să fiu om. Mă în
treb de ce unii oameni 
țin, cu orice preț, să fie 
măgari ?“.

• „Cel mai mare mă
gar din lume e catârul, 
fiindcă și-a trădat atât 
neamul cât și dimensiu
nile".

• „Iubesc copiii prost 
crescuți, fiindcă sunt și 
măgari’’.

■ „Nu fi măgar cu 
mine că facem pleonasm”.

• „Încăpățânarea e ma
ma voinței”.

• „N-am înțeles, nici
odată, de ce cele mai 

mari măgării să nu le 
facem noi l?“.

• „Intr-o zi, când nu 
mai puteam să muncesc, 
stăpânul mi-a arătat bâta:

— O vezi? — zice.
— Ovăz I — l-am 

răspuns.
• „De multe ori mi 

s-a întâmplat să fiu fe
ricit ■ și să cânt. Oa
menii au spus, totuși, 
că rag. Și, cu toate as
tea, când rag alții, de
al lor, pretind cu e „mu
zică ușoară” “

(Din „Dicționarul umo
ristic al limbii române", 
de TUDOR MUȘATESCU).

Q Deseori am fost 
rugat: ,,Nu-mi cumperi 
și mie niște cărți 
bune ?!“. Dar, — Doam
ne! — de unde să știu 
eu care-i cartea bună 
pentru tine, pentru su
fletul tău ? O întâm
plare mi-a înghețat cre
ierul : împrumut „Un 
veac de singurătate" u- 
nei persoane ■ cu studii 
superioare, persoană care 
conduce un automobil, 
dar necunoscută pen
tru mine până în acel 
moment. La înapoierea 
cărții a știut să-mi spu
nă: „Nu-l cine știe
ce!". Și asta despre una 
dintre cele mai stranii 
cărți apărute vreodată, 
cartea laureatului Pre
miului Nobel — Gabriel 
Garda Marquez, despre 
care un reputat cri
tic literar scria: „Un 
asemenea scriitor și o 

asemenea carte apar o 
dată la o sută de ani..." 
Și-atunci care o fi car
tea cea bună pentru 
tine, semen al meu, 
care ai traversat o fa
cultate, care ești tot 
numai revendicări, care

ILA^ IR. IN Ti
treci pe stradă plin de 
importanță — de parcă 
ai fi nepotul Arcului 
de Triumf? Q La început 
a fost cuvântul... iubi
re, 0 A spus-o un în
țelept : „Trupul mort și 
rufletul prostului sunt 
la fel". 0 Consider ne
cesară .lămurirea a doi 
termeni care în mintea 
unora se suprapun: pros- 

tia înseamnă nivel 
intelectual scăzut, iar 
ignoranța înseamnă lip
să de informație. 0 
Când sunt izbit de ne
simțirea agresivă, reac
ția — instinctivă — e 
cea a ariciului care se 

face ghem. Dar, acolo 
în interiorul ghemului, 
se declanșează o revoltă 
imensă și regretul că 
nu sunt puternic să a- 
nihilez pentru un de
ceniu măcar nesimțirea 
și pe purtătorul ei ... 
0 Vorbind despre bu
nătate, Nicolae lorga 
cugeta: „Bun cu ade- 
"văra.t e numai acela 

care nu lasă a se să
vârși răul împrejurul 
lui. Adevărata bunăta
te e vitează". Q Nu 
am întâlnit o definiție 
mai plastică a ziaristu
lui ca cea dată de Radu 
Cosașu : „Ziaristul e un 
sclav pe galera zilei";
0 Știați că gredi nu
meau Olimpiada „armis
tițiul zeilor"? Q Mi.e 
dragă negreala jurnale
lor, plonjez cu volupta
te în lectura lor — de 
la poezia inefabilă, până 
la „mâlul fertil din care 
se înalță neîncetat a- 

hurul vieții pe pământ", 
îmi place să cumpăr 
ziarele în zori ; spre 
amiază nu mai au același 
farmec, le cunosc prea 
mulți — și mă simt ca 
un bărbat în serie cu 
alții o sută în jurul a- 
celeiași femei...

ILIE LEAHU
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RECORDURI FEMININE

| DUMINICAL |

•| REFLECȚIA SAPTAMANn |

■ „Pentru bărbat ca și pentru femeie, re i 
| putația (cinstea) e o adevărată comoară a sufle 1 
I telor. Cine îmi fură punga ia un fleac; c ceva l 
J și e nimic. A fost a mea, acum va fi a lui. Și 1 
1 a fost in mâna a mii de oameni. Insă cine îmi • 
I răpește reputația îmi răpește ceva care pe el» 
I nu'l îmbogățește, dar pe mine mă lasă sărac * 
| pământului". *

I SHAKESPEARE l
• I

SHAKESPEARE

CINSTEA, ONOAREA...
• „Cine îți pierde onoarea nu mai are ce lă 

piardă",
SYRUS

• „Onoarea e ca ți viafa; când o pierzi, o pierzi 
pentru totdeauna".

E. PAVILLON
• „Nu crede pe omul care se jură întâi ți spune 

pe urmă".
N. IORGA

O. „Omul cinstit îți face o lege din a-ți respecta 
promisiunile^ chiar ți în lucrurile cele mai mici".

BLANCHARD
• „A fi simplu dar cinstit e mai prefios decât 

a fi genial, dar necinstit".
BALZAC

• „Să caufi întotdeauna să fii cinstit. Vei vedea 
că acesta este singurul mijloc ca să nu fii prea neno
rocit în viață".

Fr. COPPEE
• „Pentru mine nimic nu e mai de preț ți mai 

rar ca cinstea".
NIETZSCHE

• „Onoarea este un amestec natural de respect 
pentru oameni ți pentru sine însuți".

VOLTAIRE

Motto: „Vino-n codru la izvorul"... |
’ Hai în codru, Coryntină! s
| Poate dăm de-un lăstăriș, I
ISă mai rezolvăm o cină |

Cu trei frunze de măcriț. I

| Și, în susur de vreo apă, |

i“ Pe-nserat, dar până-n zori, ,
Poate punem de-o agapă I

Cu meniu de ierbivori. |
’ Și-n mireasmă de aglice, e
| In poiana verde-gri, {
* Noi vom fi tandem ferice |
I Ca-ntr-un vers de — Alecsandri. I
. DUMITRU HURUBA I

ȘAPTE PACATE — 
LĂCOMIE

Aștept în stația de auto
buz, tot privind la colț 
de stradă și la cadranul 
ceasului, ce-mi spune că 
voi întârzia.

O mașină oprește în 
fața mea. Aproape să nu-1 
mai recunosc. Are puțină 
chelie și fața-i e rotundă 
ca 0 lună plină. Burta 
puțin proeminentă îi în
greunează coborârea de 
la volanul mașinii sale, 
care e desigur ultimul 
tip apărut pe piață. Lan
țul da aur gros de Ia

glEPSIDRA)
gâtul lui scurt, ascun- 
zându-se sub bărbia du 
blă, la fel cu brățara și 
inelul cu pecete, mă duce 
•u gândul la un pașă, 
îmi spune că mai nou 
li place șampania și ca* 
viarul dar mai ales che
furile monstru ce țin până 
în zori, acolo unde curge 
băutura și mâncarea e 
din belșug. Se laudă cu 
cele două vile șl cabana 
din vârf de munte. Afa
cerile i se ridică la sute 
de milioane și are cont 
în valută la câteva bănci 
sigure. Ar fi vrut să can
dideze la funcția de se
nator dar aceasta ar fi 
însemnat neglijarea afa
cerilor. Nu de mult a 
intrat într-o foarte profi
tabilă afacere import — 
export de unde așteaptă 
iun beneficiu substanțial 
care-i va permite să por
nească alte bisnisurl. Va
canțele și le petrece me
reu în străinătate.

își zornăie brățara șl 
legătura de chei, puțin 
agitat, ca orice om de 
afaceri, veșnic grăbit pen
tru că peste o oră tre
buie să-și întâlnească 
managerul ce urma să 
încheie un contract cu o 
firma străină. Mașina pleacă 
In trombă.

Bătrânica de lângă mine 
spune cu voce tare:

— „Nu-1 mai satură 
Dumnezeul"

INA DELEANU

PATINAJ ARTISTIC
• Norvegiana Sonja 

Hen ie este considerată 
una dintre cele mai mari 
patinatoare artistioe din 
toate timpurile. Antrenată 
de tatăl său (campion 
mondial la ciclism fond), 
ea câștigă la 11 ani cam- 
Jpionatul național, parti
cipă înainte de a împlini 
12 ani la Jocurile Olim
pice de Ia Ghamonix 
(1924), iar la 15 ani de
vine campioană mondială. 
Face filme la Hollywood. 
TENIS DE MASA

• Jucătoarele cu cele 
mai multe titluri mondi
ale au fost: Angelica Ro- 
zeanu (România) — 6 ti
tluri mondiale; jucătoarea

Maria Mednyanskl (Un
garia) — 13 titluri mon
diale ca .jucătoare de du
blu; Maria Alexandru 
(România) deține în pri
mul rând recordul unic 
de longevitate sportivă, cu 
26 de ani de performanță, 
apoi pentru că a .obținut 
în strălucita sa carieră 3 
titluri mondiale la dublu 
(Beijing 1961, Sarajevo 
1973, Calcutta 1975), 4 ti
tluri europene și peste 40 
titluri naționale.
TENIS DE CAMP

• Două recorduri a- 
proape de nedepășit: Eli
sabeth Ryan cucerește la 
Wimbledon, între anii 
1914—1934, 19 titluri (12 
la dublu și 7 la dublu

mixt). O întrece, peste 
decenii, Billie Jean King 
cu 20 de titluri (6 Ia 
simplu, 10 la dublu și 4 
la dublu mixt). 
AUTOMOBILISM

• Femeile nu s-au a- 
firmat în cursele de For
mula I. în schimb, par
ticipă cu temeritate și 
succes în raliuri. Astfel 
în 1981, raliul San Remo 
a fost câștigat de echi
pajul franco — italian 
Michele Mouton — Fa. 
brizia Poris, proba con
tând pentru campio
natul mondial. Pe locurile 
2 și 3, finlandezele Toi- 
vonen și Mikola.

Grupaj de ILIE LEAIIU 1

Umorul printre străini
Tânărul Thierry vine 

de la școală cu un car
net de note deplorabile. 
Mama îl muștruluiește:

— Trebuie să-ți corec
tezi notele! Trebuie să 
muncești. Viața nu-i de
loc ușoară pe pământ.

Și Thierry, deloc tul
burat:

— Nici o problemă ma
mă. Gând mă voi 'face 
mare, voi fi marinar.

— O —
Un tânăr din Marsilia 

merge la Paris să stu
dieze medicina. După un 
timp tatăl, alarmat de 
cheltuielile exagerate ale 
fiului, se hotărăște să 
meargă să-l vadă. Tre
când amândoi prin oraș 
într_o plimbare, ajung 
în fața unul edificiu im
pozant. Tată) se oprește 
să-l admire, întrebând:

— Ge reprezintă acest 
monument magnific?

— Nu știu, răspunde 
fiul, să-l întrebăm pe po.. 
lițistul de la colț.

— Monumentul acesta, 
răspunde agentul, este 
Facultatea de Medicină

— O —
Un deținut a evadat 

Qintr.o închisoare din 
Sidney, reușind să se 
ascundă sub capota unul 
camion. La prima oprire 
a mașinii a coborât.

Se afla în curtea altei 
închisori, la câțiva km 
de prima.

— Calculatorul acesta, 
spuse informaticianul, va 
face jumătate din munca 
dumitale.

— Excelent, atunci da- 
ți-mi două calculatoare.

— O —
— Poți să ții un secret 

militar soldat Brown?

— Yes, sir! Dar prie
tenii mei sunt absolut 
incapabili să-și țină gura.

— O —
Pe un program al unei 

expoziții agricole și zoo
tehnice care a avut loo 
în localitatea spaniolă 
Veneto, se putea citi.

...Miercuri, 3 iulie.
La orele 9. in incinta 

expoziției, sosirea consi
liului municipal, La orele 
11. în același loc, prezen
tarea bovinelor pretntate. 
La orele 13, tot în incintă, 
masă în comun.

— O —
Un gascon, trezit în 

puterea nopții pentru ai 
fi anunțat că-i moare ta
tăl, întorcându-se pe par
tea cealaltă, a mormăit:

— Ah, ce trist am să 
fiu mâine dimineață, când 
m-oi trezi. (V.N.)

Activitâfi specifice Școlii Waldorf. Foto: ANTON SOCACI

MAT ÎN 2 MUTĂRIPARANORMALE

.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 ■■
5 ■ ■6 ss■ ■
8 ■ ■
9 I
10 J
ORIZONTAL: 1) Expresie lexicală cu 

caracter de dualitate; 2) Destinul im
placabil prevăzut cu siguranță; 3) Re
ședințe efemere ale participanților la ra
liuri — Veche firmă luminoasă în va

riantă economică; 4) Distilată afectiv 
pentru consumatorii savanți — Secret 
păstrat în adâncul inimii!; 5) Reflexe 
spațiale ale frecvențelor deficitare — 
Lemne adunate pentru focul supliciilor; 
6) Limita maximă a depărtării — Re
prezentanta tipică a figurilor de cioco
lată; 7) Antiteză formulată într-un ter
men scurt — Element de bază a perso
nalității fantoșelor — Exemplu concret 
de suspendare pe viață; 8) Recunoscut 
universal ca strămoș al bascului (pl.) — 
Chemarea aproapelui într-un duet la 
unison; 9) Imbold pacifist cu zâmbetul 
pe buze; 10) Definiție primordială... la 
mintea cocoșului.

VERTIGAL: 1) Posibilități de asimilare 
ia o masă copioasă; 2) Consemnat in
dubitabil ca valoare... incontestabil; 3) 
Apeluri intime la solicitudini străine — 
Diriguitor nocturn veghind împărăția 
viselor] 4) Lăcașuri intime ale vieții de 
apoi — Cuvânt de ordine rămas fără 
precedent; 5) Axă sui-generis cu apli
cații practice — Tradiționale furnizoare 
de sâmburi pentru dulceață; 6) Schim
bări compoziționale în laboratoarele ba-

hice — Teren secătuit de foarte multă 
vreme!; 7) Titlu de intimitate în heral
dica prieteniei — Vetust scenariu cu 
acte apoteotice; 8) fy. evolua într-un fier
binte univers afectiv (pop.) — Viață 
deosebită cu haine de împrumut — For
mulă condensată pentru acumulări in
dividuale; 9) Sistem mobil cu tragere de 
inimă; 10) Adaos comercial la îndemâ
na... cumpărătorilor. 
DICȚIONAR: IBI.

VASILE MOLODEȚ

Dezlegarea careului
„DE 8 MARȚJE" 

apărut in ziarul nostru 
de sâmbăta trecută:

1) RITA — PAULA; 2) OTILIA — ZOE;
3) PARASCHIVA; 4) O — A — ELA 
— I; 5) TINA — EDITH; 6) MIRA — 
ANI A; 7) T — ZIȚA — E — V; 8) 
EVA — AMALIA; 9) MARlGlGA — N; 
10) ELENA — IRMA.

Controlul poziției.
Alb: Rc4, Th7, Nc8, pb4 și b7
Negru: Rc6

2. Tbd2 mat
1. -------- clD
2. Te3 mat

1. Tb2! Rcl
2. Te c2 mat
1.------- clG

—
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CUVÂNTUL LIBER

XXX

SUSȚINE INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN 
NATO

COSTURILE CAMPANIEI AGRICOLE DE
PRIMĂVARĂ

Costurile campaniei a- 
gricole de primăvară sunt 

1 estimate de Ministerul A- 
griculturii și Alimentației 
la 3.700 miliarde lei, au 
declarat agenției MEDIA
FAX surse oficiale din 
MAA. Pentru lucrările 
mecanice sunt necesare 
1270 miliarde lei, pentru 
sămânță 430 miliarde lei, 
pentru îngrășăminte 1.200 
miliarde lei. pentru pești.

I clde 800 miliarde lei. In 
| calcul nu sunt incluse 
valoarea îngrășămintelor

I acordate sub formă de 
i alocație până în prezent 
I <200 miliarde lei) și redu
cerile de preț la semin. 
țe (115 miliarde lei). Pro
gramul campaniei de pri. 
măvară prevede însămân- 
țări pe 5.670 milioane 
hectare, din care 3,1 mi. 
lioana ha cu porumb, 
782 ooo ha cu floarea- 
soarelui. 252.000 ha cu 
cartofi. 248.000 ha cu o. 
văz; 212.000 ha cu legu
me de câmp, 186.000 ha 
cu orzoaică. 138.000 ha cu 
sfeclă și 71.000 ha cu 
soia. Mai sunt arături de 
efectuat pe 2,034 milioane 
hectare. Parcul de ma
șini este de 168.000 trac
toare, 103.000 pluguri, 
86.000 semănători prăsi
toare. Reparațiile erau e.

MAE ROMAN CRITICA POZIȚIA KIEVULUI
i Purtătorul de cuvânt al 
MAE român, Gilda Lazăr, 
a criticat, miercuri, în
tr-o declarație dată a- 
Igentiei MEDIAFAX, mo
ld'd în care autoritățile 
de la Kiev înțeleg să a. 
bordeze problema nego
cierilor pe marginea Tra
tatului bilateral. „Consi- 
derâm că este inacceptabil 
ca una dintre părți să 

j pună capăt negocierilor a-

Ofensiva diplomației 
americane a reușit să în
lăture temerile comuni, 
lății europene privind fap
tul că, în cursul sum. 
mitului ruso—american de 
săptămâna viitoare, va fi 
realizat un acord privind 
extinderea NATO, fără 
consultarea celorlalți mem
bri ai Alianței, relatea
ză REUTER. „Nu cred că 

i încă mai există temeri 
referitoare la faptul că 
președintele american, Bill 
Clinton, va trece peste
capetele noastre, deoare
ce americanii au depus
eforturi susținute în acest 
sens. Dar, desigur, totul 
depinde de ceea ce vor 
oferi și cât de departe vor 
merge", a afirmat o 
sursă diplomatică din ca
drul NATO. Suspiciunile 
există, în special în ceea 
ce privește Franța, ne
mulțumită de dominația 
americană în structurile
NATO. Parisul nu a ex. 
primat, încă, o decizie fi
nală privind reintegrarea 
completă în aripa mili
tară a Alianței, pe care a 
părăsit-o în 19(56.

Președintele american, 
Bill Clinton, urmează să 
aibă o întrevedere, în 
zilele de 19 și 20 martie, 

fecțuate. la 11 martie. în 
proporție de 63 la sută la 
tractoare. 68 la sută la 
semănători prășitoare, 71 
la sută la grape cu disc. 
Necesarul de motorină 
este de 255.000 tone — 
36 000 în luna februarie, 
68.000 în martie. 87.000 
în aprilie și 64.000 în 
mai. Necesarul de lngră. 
șăminte pentru un nivel 
mediu de fertilizare este 
de 720.000 tone substan
ță activă, din care MAA 
a asigurat, prin alocații. 
70.000 tone.

Din costurile campaniei. 
Ministerul estimează că 
producătorii vor suporta 
40—50 la sută, restul ur
mând să fie obținut sub 
formă de credite acor
date de băncile corner, 
claie. MAA a alocat 550 
miliarde lei și speră că 
băncile vor asigura încă 
450—500 miliarde lei din 
fonduri proprii. Cele 550 
miliarde alocate vor fi 
derulate începând de săp
tămâna viiitoare. Creditele 
sunt acordate cu o do
bândă de 80 la sută pe 
an, producătorii benefi
ciind, în cazul efectuă. 
rii plăților la termen, de 
o bonificație de 25 la sută 
din valoarea creditului.

tunel când consideră că 
textul Tratatului nu-i 
convine”, a afirmat Gil. 
da Lazăr.

Purtătorul de cuvânt 
al MAE a precizat că 
informațiile de presă pri
vind stadiul negocierilor 
pe marginea Tratatului 
româno—ucrainean sunt 
„fanteziste și neconfor
me realității" șl că 
reprezintă o încercare de 

EUROPA OCCIDENTALĂ AȘTEAPTĂ 
REZULTATELE ÎNTÂLNIRII 

CLINTON — ELȚÎN
la Helsinki, cu omolo
gul său rus, Boris Elțîn, 
cei doi urmând să discute 
asupra unui compromis pri
vind extinderea NATO în 
fostele state comuniste 
din Europa Centrală și de 
Est. Extinderea Alianței, 
considerată de adminis
trația americană drept 
principalul scop al politi
cii sale externe, p afee. 
tat relațiile cu Rusia, care 
se opune categoric acestui 
proces. Alianța a oferit 
Moscovei posibilitatea în
cheierii unui acord spe
cial privind viitoarele re* 
lății dintre Rusia șl 
NATO.

Secretarul, general al 
NATO, Javie>- Solana, a 
fost mandatat să nego - 
cieze cadrul noujui par- 
teneriat. având. în acest 
sens, trei runde de ne
gocieri cu ministrul rus 
de externe, Evgheni Pri 
makov. Surse din cadrul 
Alianței au precizat că 
cele două părți au înre
gistrat progrese și, cu toa. 
te încă mai există 
divergențe de opinie, este 

a se exercita presiuni 
asupra MAE român, pre
cum și „inducerea în e- 
roare a comunității in. 
ternaționale’’. Gilda Lazăr 
a reiterat faptul că MAE 
nu poate dezvălui su
biectul negocierilor cu 
omologii dfe la Kiev, până 
după încheierea tratati
velor și semnarea docu
mentului propriu-zis.

MAE român rămâne op
timist în ceea ce privește 
încheierea cu succes a ne. 
gocierilor. a spus Gilda 
Lazăr, adăugând că noi
le propuneri înaintate de 
MAE părții ucrainene au 
ca bază textele discutate 
și convenite anterior în

BULGARIA — COZI, AJUTOARE
Cozi uriașe s-au format 

în fața centrelor de a. 
,jutor social din întreaga 
Bulgarie, transmite co
respondentul MEDIAFAX 
la Sofia, citând presa 
locală. Bulgarii se îngră
mădesc să depună cereri 
de obținere de ajutoa. 
re financiare oferite de 
Uniunea Europeană. Iste
ria a fost provocată de 
triplarea numărului per. 
soanelor care deja nu mai 
pot să-și plătească fac. 
turtle la energie electrică 
și căldură, după ultima 
scumpire a acestora. Oa. 
menii se tem că nu vor 
putea primi acești bani, 
deoarece termenul li
mită de depunere a ce
rerilor este 15 martie.
Doi pensionari au fost 
internați, luni dupâ-
amiază, în spitalul din o. 
rașul Pazargic, în urma 
unei încăierări petrecu
te în fața unui centru 
de ajutor social din lo. 
calitate.

Uniunea Europeană a 
alocat 20 de milioane de 
ECU (aproximativ 45 de 
miliarde de leva) pentru în
trajutorarea categoriilor so

clar că Moscova este gata 
să încheie un acord îna
intea summit-ului NATO 
de la Madrid, din luna 
iulie. Clinton dorește 
ca, la Rummitul de la 
Helsinki, să îl convingă 
pe Elțîn că extinderea 
NATO către F.st va sta
biliza situația din Euro
pa și că acest proces nu 
constituie nici o amenin
țare la adresa Rusiei. 
Moscova a afirmat. In 
repetate rânduri, că ex
tinderea Alianței în Euro
pa Centrală și de Est 
reprezintă o amenințare la 
adresa securității sale.

„Mă aștept ca rezulta, 
tele întâlnirii de la Hel
sinki să fie pozitive. Dar 
trebuie să înțelegem că 
va fi o dezbatere dură și 
că Rusia are motive sub. 
conștiente și circumstan
țe care fac dezbaterea mal 
dificilă" —• a subliniat 
Clinton , adăugând : „Noi 
nu am fost niciodată In. 
vadați nici de Napoleon, 
nici de Hitler".

Pe lângă extinderea 
NATO, cei doi președinți

tre pjrți. în plus, Gilda 
Lazăr a subliniat că mi
nistrul român de externe. 
Adrian Severin „este 
gata sa se deplaseze ori
când și oriunde pentru a 
discuta ceea ce a rămas 
de convenit, în cazul unui 
acord fiind dispus să pa
rafeze documentul".
Intr-un interviu acordat 
agenției „Interfax — U- 
craina", șeful diplomației 
de la Kiev, Ghennadi 
Udovenko, a afirmat că 
„regretă” faptul că Ro
mânia a dat înapoi de Ia 
poziția convenită la ul
tima rundă de negocieri, 
desfășurată în perioada 
26—28 februarie, la Kiev.

ciale defavorizate din Bul. 
garia.. Acești bani vor fi 
distribuiți pe o perioadă 
de patru luni, din mar
tie până în iunie și de el 
vor beneficia aproximativ 
500.000 de familii și 572 
de instituții sociale. Ce. 
rerile se predau până Ia 
fiecare 15 ale lunii, iar 
plățile se vor efectua la 
sfârșitul lunii respective. 
Suma maximă pe care o 
poate primi o familie al
cătuită din cel puțin patru 
persoane nu poate fi mal 
mare de 10 ECU, ceea 
ce reprezintă puțin mai 
mult decât salariul mi
nim pe economie. Cu 
acești bani bulgarii vor 
putea să-și achite factu
rile la curent și căldură, 
sau să.și cumpere câ
teva pâini în plus. Po
trivit autorităților de la 
Sofia, 90 la sută din 
populația țării trăiește

' limita sărăciei. Per. 
soanele care primesc aju
toare financiare din par. 
tea Uniunii Europene re
prezintă un sfert din 
întreaga populație a 
Bulgariei.

■VAVAW.WAVAW.W.1

vor mai aborda și pro
blema controlului ar. 
mamentului și transfor
marea Rusiei într-o țară 
eu economie de piață, a 
declarat un oficial ame
rican, care a dorit să-și 
păstreze anonimatul. Clin
ton va prezenta idei pri
vind reformele structu
rale și legale în Rusia 
care să încurajeze inves. 
titiile străine, precum și 
modalități de asistentă a- 
mericană pentru Rusia, 
existând posibilitatea să Ii 
ofere lui Elțîn „și ceva 
bani’’, a precizat sursa 
citată.

Un alt punct pe ordl. 
nea de zi a convorbirilor 
celor doi lideri urmează 
să fie aderarea Rusiei la 
Grupul celor șapte state 
puternic industrializate 
„Chiar și numai planu
rile de extindere a NATO 
au avut o influență sta. 
bilizatoare — a determi
nat încheierea de acor. 
duri între Ungaria și Ro - 
mânia, Ungaria șl Slo. 
vacia, Cehia și Germa
nia. Locuitorii Europei 
Centrale au lăsat deo
parte vechile diferende", 
a afirmat un oficial ame
rican, apropiat Casei 
Albe.

Președintele Internațio
nalei Socialiste, Pierre 
Mauroy, a afirmat, mier
curi, într-o întâlnire cu 
parlamentarii, miniștrii și 
consilierii locali ai USD, 
că va depune toate e- 
forturile pentru a convin
ge toate partidele socia. 
liste și social-democrate 
din țările NATO să sus
țină integrarea României. 
Mauroy a declarat că, în 
opinia sa. nu există mo
tive pentru respingerea 
candidaturii României. El 
a spus că. în acest mo. 
ment, există rețineri fi'"'' 
de România ale partidelor 
socialiste din țările nor
dice.

Președintele Internațio
nalei a afirmat că întot
deauna socialiștii s-au 
dovedit divizați atunci 
când a fost vorba de 
chestiuni militare, dar că 
va solicita Biroului In 
ternaționalei să adopte o 
poziție unitară față de

DUMA DE STAT CONDAMNĂ REMANIEREA 
GUVERNAMENTALĂ

Camera inferioară a 
Parlamentului rus. Duma 
de Stat, a condamnat, 
miercuri, remanierea gu. 
vernamentală cerută de 
președintele rus, Boris 
Elțin, în vederea îm
bunătățirii activității Exe
cutivului înaintea apli. 
rării reformelor econo
mice, relatează REUTER.

Deputății ruși au ex>- 
primat 230 de voturi pen
tru și 122 împotriva a- 
doptării unei rezoluții, fă
ră putere de lege, care 
afirmă că remanierea 
este un semn al deciziei 
Kremlinului de a adopta 
politici care vor duce la 
o „catastrofă națională”.

Elțîn a criticat, în 
discursul privind starea 
națiunii, susținut sap . 
tămâna trecută, activita

România. Mauroy a afir. 
mat că, în privința ță
rilor sudice, există o 
susținere totală față de 
-România. El a precizat că, 
în procesul extinderii 
Alianței, rolul hotărâtor 
revine SUA. Mauroy a 
militat însă pentru con. 
stituirea unui sistem eu
ropean de apărare, în 
cadrul NATO, care să 
cuprindă și România.

Președintele Internațio. 
nalei Socialiste a spus «â 
actualul sistem este do
minat de americani, care 
„vor să ne vândă lucruri 
în condiții mai puțin 
avantajoase’ și manifestă 
uneori o superioritate in. 
suportabilă". Pierre Mau
roy se află la București, 
la invitația USD. El 
a mai avut întâlniri cu 
președinții Camerelor par
lamentare, cu primul mi
nistru și urmează să fie 
primit de președintele 
Emil Constantinescu.

tea guvernului, care nu a 
reușit să rezolve criza 
economică și socială. Du. 
ma de Stat, dominată de 
comuniști, și-a exprimat 
însă nemulțumirea fată 
de numirea fostului șef 
al administrației prez!, 
dențiale. Anatoli Ciubais. 
în funcția de prim-vice- 
premier. Deputății ruși 
au fost nemulțumiți și 
de faptul că premierul 
Viktor Cernomîrdin a 
fost împuternicit să for
meze noul guvern.

Rezoluția Dumei da 
Stat cere ca Elțîn și 
Cernomîrdin să se con
sulte cu Parlamentul a. 
supra candidatilor pentru 
principalele posturi din 
guvern.

MEDIAFAX!
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I In urma determinărilor 
analitice efectuate In 
punctele de control al 
calității aerului în jude
țul Hunedoara — peri
oada 3—9 martie — au 
rezultat următoarele:

— Valorile medii șl 
maxime pentru poluanții 
gazoși s-au menținut în 
valorile limită admise.

— -Materiile în sus-]; 
pensie pe râul Jiu pro-]!
venite în principal de 
la unitățile de prelu
crare a cărbunelui prin 
evacuarea de ape uzate 
incomplet epurate au a- 
vut pentru perioada men
ționată o valoare medie
de 2504,9 mg/1 și va-!] 
loare maximă de 4411,0 *i

I

REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA 
Piața Unirii, nr. 9.
Organizează concurs de ocupare a postii" 

lui vacant de director la Exploatarea Minieră 
Baia de Arieș. Concursul va avea loc Ia se' 
diul regiei în data de 31 martie 1997, ora 9,00.

Condiții de concurs:
— studii superioare in specialitatea: ingi

ner minier, inginer preparare, inginer electro
mecanic, inginer geolog și economia industriei;

— minim 8 ani vechime în specialitate;
— angajați din cadrul regiei și al subuni

tăților regiei.
Perioada de înscriere până la 27 martie 

1997, inclusiv.
Concursul era anunțat inițial pentru data 

de 14 martie 1997.
Informații suplimentare la compartimen

tul personal — învățământ, telefon 054/215922, 
int. 116. (8740)

! ;
i
| de

I
I
j de analist programator, 
I Calcul Electronic.

I*
I*
I

S.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA 1 

Cu sediul in Hunedoara, str. Piața lancu I 

Hunedoara, nr. 1. i;
%
I

Scoaterea la concurs a 4 (patru) posturi |
—1:„. --------------- pentru Centrul de ’

Iw
I%
I* 

.!
i

ANUNȚA

/

Condiții de participare:
— absolvenți ai unei facultăți <u profil

. tehnic, economic, de matematică sau fizică;
— domiciliul stabil în Hunedoara.

J înscrieri la concurs: până la data de 24 * 
I martie a.c. jj

Informații privind modul de desfășurare * 
a concursului se pot obține la Serviciul per- | 
sonal — învățământ (telefon: 716121 — inte- J 
rior 2013). II

mg/1 înregistrată la datai] 
de 6 martie. ] >

A.P.M. Deva a avut în»! 
atenție pentru anul trecută 
și acțiunile privind asi-] 
gurarea condițiilor de' 
protecție și igienizare a’] 
zonelor amenajate pentru] 
precolectarea gunoiului' 
menajer precum și creș- î 
terea capacității de co- ] i 
lectare a deșeurilor me- ] ■ 
najere și stradale. I 
acest sens au fost puse! • 
în practică programe dej! 
ridicare a deșeurilor șii] 
de igienizare cu RAGCL-J' 
urile din localitățile]! 
Hunedoara, Petroșani, Lu-iJ 
peni, Petrila, Brad, Oraș-J] 
tie. Călan, Hațeg, Sime-]! 
ria, Uricani, Vulcan și't 
Aninoasa. Au fost igie-J] 
nizate un număr de 184 j! 
puncte de precolectare îm] 
orașele Hunedoara, Orăș-!

Valori maxime au fost 
înregistrate în zona Min
tia — Deva la data de 
4 martie pentru bioxi
dul de azot și în zona ,Că- 
lan în ziua de 6 mar
tie pentru bioxidul de 
sulf.

— Pulberile în suspen
sie s-au încadrat în li
mita admisă cu excepția 
zonei Teliuc. Valorile 
maxime care se apropie 
de limita admisă au fost 
depistate în zona Hu
nedoara la data de 3 
martie, în zona Călan 
în ziua de 5 martie. în 
zona Teliuc valoarea ma
ximă a fost evidențiată 
la data de 3 martie și 
a depășit limita admisă.

— Valorile medii pen
tru pulberile sedimen- 
tabile continuă să înre
gistreze depășiri ale li
mitei admise în zona 
Teliuc de 7,5 ori și în 
zona Chișcădaga de 15,3 
ori.

— Valorile radioactivi
tății beta globale și al 
dozei gama absorbite au 
fost în limitele de varia
ție ale fondului natural 
pentru toți factorii 
mediu analizați.

. •

I

In!;
1 ■
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■
I

tie, Hațeg, Brad și Că-]! 
lan. Au fost realizate 301! 
de containere noi în lo-î[ 
calitățile Petroșani șij»

i ,------ — .—v..;
pubele în localitățile Hu-Ji1

I
ii

I
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lan. Au fost realizate 30'

calitățile Petroșani 
Brad și au fost confec-î 
ționate 116 recipiențl și!

nedoara, Orăștie și Ha
țeg.

de AGENȚIA DE PROTECȚIE] 
A MEDIULUI DEVA •

Dacă nu ați încheiat încă 
ASIGURAREA OBLIGATORIE 

DE RĂSPl NDERE CIVILĂ AUTO 
PE*TER11OR1UL ROMÂNIEI

Societatea de Asigurare Reasigurare

ARDAF
JS9crctatc>autonzată dc Ministerul Finanțelor 

să încheie această asigurare)

<â stă la dispoziție în De\a.

Str-.-Dragoș Vodă nr. 18

Tel; 054-22.22.99

t

NUMAI PRIN MIDAL GRUP
S.C. PANIMEX 

DEVA

Cartier Dacia, str. Romanilor, nr. 10, 
Puteți avea în fiecare zi produse 

losind în gospodăria dumneavoastră 
frigorifice oferite de firma noastră. 
— Vitrine frigorifice
— Agregate și compresoare
— Elemente de automatizare
— Freoni și alfi ageriți frigorifici.
— Asigurăm montajul și serviciile

tei. 624892. 
proaspete, fo* 
diferitele uti-

I
I

și in localitățile

Brad. Hunedoara, Orâștic, Vulcan
INVESTI ți PlMHl SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ !

I
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I
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SC.

Vinde

APROTERRA S.A. SIMERIA

din stoc, la prețurile vechi, nema
jorate, următoarele anvelope : 650—16; 900—20; 
1000—20; 1100—20; 1200—20; 650—20; 750— 
20; 1400—38; 12,4—28; 9,5—36., Cantitățile sunt 
limitate.

Livrarea se face în ordinea prezentării cli- 
cnților.

Telefoane : 660424; 660966.

I♦ 
I♦
♦

«
«laieI 1
kI
k

k

1 nedoara.
J Firma noastră asigură garanția de un cm și 10 
I ani de funcționare.

I
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I desfacere.■
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pentru toate 
tipurile de instalații frigorifice din întreg județul Hu-

I

S.C. CETATE S.A. DEVA 
Str. Mureșului, nr. 4.
Tel.: 054/214225; 054/213356.

’ ACHIZIȚIONEAZĂ

• GRÂU ȘI PORUMB BOABE
— La STAS.
— Prețuri negociabile.
Informații Ia serviciul aprovizionare — 

(099188)

S.C. AGROSIM SIMERIA
FERMA NR. 3 SIMERIA VECHE f-

• Vinde cartofi — preț avantajos. Relații 
660894, zilnic, orele 8—15. (54)

SOCIETATE COMERCIALA DIN DEVA

Angajează paznici.
Condiții:
• Stagiul militar satisfăcut.
• Vârsta maximă 55 ani;
• Fără antecedente penale;
• Starea sănătății corespunzătoare;
• Posibilitate de garanții materiale.
Telefon: 213445, între orele 9—14. (8750)

►

Magazinul <© Deva
B-dul Dccebal Bl.-R parter 

Tel. 054/211261

Va anunța:
10% DEDUCERE cu ocazia MĂRȚIȘORULUI

(Preturi calculate la cursul 1$=6500 lei)
DOAR IN PERIOADA 1-15 MARTIEJ

Cîrabiti-va . inflația nu iarta 111 
La vă topește economiilei

■r

JALNIC
Magazinul fostei coope

rații din comuna Bucu- 
reșci ca multe altele, cu 
puțini ani în urmă, era 
bine aprovizionat cu pro
duse alimentare șl măr
furi industriale, confecții, 
încălțăminte ș:a. în peri
oada tranziției, din lipsa 
fondurilor bănești, maga
zinul sătesc nu se mai 
poate aproviziona. Acum 
și acest fost cu adevărat 
magazin se află într-o 
stare jalnică, absolut gol, 
cu pardoseala murdară, 
rafturile torsionate, sco
rojite. Ceva se poate face 
totuși: să 
să nu se 
veliștea"

Interior.

se pună perdele 
mai vadă „pri- 
dezolantă din

>
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] sluni : 0 50—100. »

Pentru relații suplimentare, vă puteți adre- I
| sa la sediul societății sau la telefon 054-642250 | 
; — serviciul Desfacere.

i i 
!

VINDE EN GROS I
• PORTOCALE Grecia, 4 800 lei/kg (TVA |j

inclus) 11
• LAMĂI Grecia, 5 900 lei/kg (TVA inclus) »

angajeaza |
• Agenți vânzări pentru produsele R.J. •

Reynolds Tobacco. I»----------------------------------------j

IA
Angajează de urgență un jurist specializat | 

tn drept comercial.
Relații la serv, personal — învățământ, | 

telefon 716121 — interior 1028.

chimica s.a.cnimic^
^oraștie

str. Codrului, nr. 24
Produce și comercializează țeava PVC tip •

— ușor pentru scurgere Ia următoarele dimen- |
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S.C. IMPACT INTERCOM SRL DEVA 
str. Mihai Eminescu, 85, tel/fax 223400

S.C. SIDERURGICA S.A. 
HUNEDOARA

1

Devasat Shop
GO

o O situat pe str.A. lancu, bl. H1, parter, tel. 216196 
□6 Orar zilnic 10-18; sâmbăta 9-13

co
Dealer

vă oferă la cele mai mici pretanțautorizat

I

l/U- LL4- LULL M Vl wri 1 •

produsele: .

Panasonic & Techiucs'
TV/Video/Audio Hi-fi

T ... i.........................<
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VANZARl —
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3
camere, str. Bejan, bl. 56 
B. ap. 2. (8754)

• Vând apartament două 
camere, bloc ultracentral, 
bdul Deccbal, tel. 613062.

(6405)
• Vând teren intravilan 

Geoagiu-Băi. Tel. 616590, 
după ora 20.

• Vând apartament trei 
camere. Dacia, Aleea Ro- 
manilor, bl. 26, sc. I, ap. 
19. Informații tel. 231046. 
sau 620950.

• Vând urgent garso
nieră confort (, str. Mihai 
F.mineseu. bl. G, ap. 39.

(8760)
• Vând casă și grădină. 

Total sau parțial, str. Ba
natului, nr. 3, Deva. In
formații la domiciliu sau 
tc) 617476; 627858. (8733)

• \ ând apartament 4
camere și garaj împăratul 
Traian, tel. 212038. (8753)

• Vând garsonieră, Da
cia. str Plopilor, bl. G 1. 
ap. 46, -etaj 3. Informații 
■la domiciliu. (8745)

• \ indent en-gros 
îmbrăcăminte second- 
■ «JS sortată, calitate 
deosebită» în Sibiu.

I Tel 069/228884.
(8751)

• Vând apartament 
ultracentral două ca
mere decomandate, 
multiple îmbunătă-

i țiri. etaj VII, preț 65
milioane lei, negocia 

i bil. Tel. 617742. (9176)
• Vând teren in

travilan 2100 mp con-
i struibil, zona Doro-
i banii. preț 70 milioane
! lei Tel. 614230. (9170)

• NOU!!! Centrale 
termice HERMAN, 
randament și sigu-

I ranță maxime, PLATA
ÎN RATE. Distribuitor 
IMPERIAL ORAȘ- 

i TIE, 054/642580.
(8323)

• Vând apartament 3 
camere, rcamenajat (deo-

.sebit), cartier Gojdu, preț 
25 000 DM negociabil. 
Tel. 219184. (6394)

• Vând apartament două 
■ camere sau schimb cu
.garsonieră plus diferență, 
li el. 221482. (8736)

• Vând pământ intra
vilan, suprafață 1600 mp. 
Informații Șoimuș, tel. 
668180. (6407)

• Vând masă biliard nr.
7, Romos, tel. 649108, după 
or ti 17. (6409)

• Vând Buz Pall Pon
tiac 7 locuri, preț 15 500 
dolari. Informații tel. 
616089. (6410)

• Vând apartament 3
camere, parter, str. Pro
gresului, 1»1. 2 B/3, preț 
15 000 DM. Informații tel. 
614401. (8737)

• Vând apartament două 
: camere ultracentral, preț

14 000 DM, negociabil. Re
lații tel. 611288, după ora 
17. (8739)

• Vând apartament două 
camere ultracentral cu 
îmbunătățiri. Informații la 
tel. 224433, orele 16—18.

(8699)
• SC Agropan SRL prin

magazinul din Simeria, 
str, 1 Decembrie, nr. 1, 
.vinde erbicide, pesticide, 
fungicide și dezinfectante 
la cele mai avantajoase 
prețuri. (8761)

• Vând convenabil Ford
Escort 1,6. stare perfectă. 
Simeria, str. Progresului, 
37, tel. 661158. (8691)

• Comercializez plane
tare recondiționate execu
tate profesional; cumpăr 
planetare uzate. Tel. 211307.

(8635)
• Vând IFA W 50 L,

stare foarte bună plus 
piese de schimb. Tel. : 
641454; 647663 Orăștie.

(8742)
• Vând Lada 1500, 1980,

2 300 DM. Tel. 612873.
(8738)

• Lichidez stupină, vând
lăzi, bidoane, alte usten
sile apicole. Sântandrei, 
96, tel. 673147. (6401)

• Vând motor ARO
Câmpulung și vagon api
col. Tel. 618392. (6404)

• Judecătoria Deva 
scoate la licitație mijloace 
fixe ale SC Melkart Bi- 
bicu: vitrină frigorifică — 
1 bucată; congelatoare —
3 bucăți. Prețul de por
nire: 1 200 000 lei/buc. Li
citația are loc în data de 
20 martie 1997, ora 10, Ia 
magazinul Konya, bdul 
Deccbal, bl. D, parter. De
va. (8747)

• Spray contra ejacu
lării rapide, medicament6 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(8544)
• Vând casă, central

Deva sau schimb cu a- 
partament și diferență în 
lei. Vând căsuță lemn 
nouă. Tel. 214837.' (8767)

• Vând mașină de spă
lat cu storcător. Tel. 221158 
sau 627088. (097842)

te silențioasă. Licitația 
deschisă are - loc sâmbătă 
22 martie., ora 17, la a- 
dresa de mai sus. Infor
mații suplimentare la tel. 
617870. ’ (8746)

• Vând două gar
soniere,. confort spo
rit: Orăstie, bloc 17,/ 
54. 55. ’tel. 648105.

(8346)

• Vând purcei 
(Basna) 30—40 kg/ 
buc., 10 0t>0/kg. Re
lații tel. 648105.

(8346)

• Vând Dacia 1310, fa
bricație 1988, multiple îm
bunătățiri, stare ireproșa
bilă, preț 3400 DM, tel. 
613390, după ora 14. (G)

• Vând calorifere fontă. 
Informații Orăștie, tel. 
641048, după ora 18.

(8343)
• Vând garsonieră par

ter, posibilități privatizare, 
Orăștie, Pricazului 57 /61, 
tel. 642138. (8349)

• Vând casă, patru ca
mere, 1400 mp, grădină, 
Brad, tel. 651467. (6641)

• Vând mașină de în-
giiețată Carpigiani, tel. 
715610. (7434)

• Vând patru acțiuni
PECO Deva, plus un® 
Haber. Tel. 718078. (9201)

• Vând apartament 2
camere, parter, posibilități 
privatizare. Gojdu. Tei. 
219306: (7450)

SCHIMBURI DE

« LOCU'NȚE

• Schimb două autouti
litare marca Seat cu a* 
partament sau casă, sau 
teren zonă bună. Infor
mații tel. 660869. (6406)

Închirieri
• închiriez apartament

nemobilat. Tel. 228545, în
tre orele 16—20. (8718)

• Inchiriem spațiile co
mune — două camere’ 16 
plus 7 mp Ia parterul blo
cului A, scara 0, bdul 
Libertăți, pentru activita

OFERTE DE 
SERVICII

• Meditez engleză in
tensiv, orice nivel, emi
grare, admitere. Tel. 621609

(6387^

• Uzina Mecanică O- 
răștie, str. N. Titulescu, 
nr. 60, angajează: maca
ragii autorizați ISC1R gr. 
III poduri rulante Infor
mații suplimentare Serv. 
R.U.R.M. tel. 054/641040; 
641041, interior 233. (8720)

• Angajăm agenți co
merciali pentru vânzarea 
produselor noastre în târ
guri și piețe, cu mașină 
proprietate personală. Te 
lefonați la 230034, orele 
10—14.

• Efectuez transport
izotermă 5,5 tone și trans
port 1,5 tone, preț nego
ciabil. Tel. 218443. (8634)

DIVERSE

• SC Roxana Trans 
Corhimpex SRL Deva 
anunță intenția de majo
rare a tarifelor începând 
cu data de 13 aprilie 1997.

(6402)

• Împrumuturi avanta
joase la casa de amanet 
„Prestige“ din Deva (vi
zavi Liceul Decebal). Tel. 
219184. (6395)

• Asociația familială Ti-
ron anunță intenția de 
autorizare mediu pentru 
magazin alimentar Deva, 
str. Zamfirescu, bl. Q, ap. 
2. (8744)

• Familie pensionari so
licită îngrijire la domici
liu în schimbul moștenirii 
locuinței din str. Mureșu
lui, nr. 2 Deva. Informații 
la domiciliu. (8697)

• Efectuez transport cu
izotermă, 20 tone, 2700 
lei/km. Informații 054/ 
641918. (8347)

• Primăria orașului Ha
țeg scoate la concurs în 
data de 31. 03. 1997 ur
mătoarele posturi vacante: 
referent (șef birou) urba
nism și amenajarea teri
toriului. Condiții de par
ticipare: studii superioare, 
arhitectuță sau inginer 
construcții civile. Vechime 
minimă 4 ani în dome
niu, conductor arhitect, 
condiții de participare stu
dii superioare, inginer sau 
subinginer, construcții ci
vile. Vechime minimă: 3

ani în domeniu. Referent 
protecția mediului Con
diții de participare: studii 
medii, vechime minimă 3 
ani în domeniul econ-imico- 
admin’strativ. Relații su
plimentare tel. 777348

(5199)

• SC Jonathan SR1. Hu
nedoara anunță intenția 
de autorizare, din punct 
de vedere a protecției me
diului a chioșcului mixt, 
situat în Piața Obor. E- 
ventualcle contestații se 
depun la APM Deva. str. 
Aurel Vlaicu. nr. 25. în 
termen de 15 zile de la 
data apariției anunțului.

(7449)

PIERDERI

• Pierdut certificat ac
ționar pe numele Horvat 
Florica, îl clocli.tr nul.

(8345)

COME MOR ARI

• Pustie este casa, în
durerat este sufletul, triste 
sunt zilele de. când în ur
mă cu un an moartea 
groaznică ne-a despărțit 
pentru totdeauna de cea 
care a fost cea mai bună 
mamă și bunică

MACARIE MARIA
Timpul nu va așterne ui
tarea niciodată în sufle
tele noastre. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace.

(6403)

Se împlinesc 6 săptămâni 
de când ne-a părăsit cel 
care a fost

TECUI.ESCU IONEL 
Parastasul azi, 15 martie, 
ora 10, la biserica din 
cartierul Dorobanți. Nu te 
vom uita niciodată. Fami
lia. (8764)

DECESE

• Mulțumim tuturor ce
lor care au fost alaiuri 
de noi în grelele momente 
pricinuite de pierderea u- 
nui om deosebit, soț, tată 
și bunic,

IIAGEA OVIDIIJ
Nu tc vom uita niciodată 

(6411)

• Cu nemărginită durere 
anunțăm trecerea în ne
ființă a celui care a fost 
un bun tată, socru și bu
nic

CRAINIG IOAN
Fiii Cornel șl Viorel, 

nurorile Didina șl Ioana, 
nepoții Monica, Adrian și 
Iile îl vom păstra ne- 
ștearsă amintire.

înmormântarea, sâmbă
tă, 15. 03. 1997, ora 13,
la cimitirul ortodox din 
Pricaz, (097843)

1
SUPER LOTO 5/40 »

1 5. .‘18. 8 BK. !17. 8.

din 13. 03. 1997

RECEP PLUS
i ‘HÂRTIE
I - CONSUMABILE pentru orice tip te

IMPRIMANTE și COPIATOARE * ;
DEVA Bei. DECEBAL Bl. PjjȘ ' 

Tel. 212726 218205

I
i

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL 
HUNEDOARA

I*
I
i
i
| găm Asociațiile de Locatari

ANUNȚA

Programul de furrțjzare a apei calde mc' 
najere in municipiul Hunedoara este zilnic 
între orele 6,00—*20,00. Abateri de la acest 
program Sunt în zonele unde posibilitățile teh- 
nice de furnizare nu permit ac'cst lucru. Rir 

i să ne înainteze 
• propuneri de program de apă caldă menajeră 
| pe* perioada de vară.

I
i 
i

C\LCULATOAKE

la dispoziția publicului larg
O puternică rețea Windows NT la dispoziția 

| dumneavoastră pentru:
— instruire
— închirieri cu ora în scopuri personalei

i Prin MEMORII — DATA TECII SER
| VICE S.R.L. și GURNEY SISTEM S.R.L. în 
j incinta Casei de Cultură din Deva.

î
I
i
I
i*
I
i
I
I
j sau

| ani;
— experiență in funcții de conducere și

| aptitudini de organizator și mediator.
Concursul va avea loc la sediul

Sociale in

Informații:

— la telefoane 230703 și 716501
— la Casa de Cultură din Deva, 

camera 2, între orele 10—20.
ckij 1.

MINISTERUL MUNCII Șl PROTECȚIEI 
SOCIALE

Scoate la concurs postul de DIRECTOR, 
consilier gradul IA, al Direcției de Muncă și 
Protecție Socială a județului Hunedoara.

Condiții de participare;
— studii superioare economice, juridice 
tehnice;
— vechime minimă in specialitate 9

Minisie 
ziua de

I
*

I
*

I
*

I*
I
*

I
*

I
n

I
I
«

I
*

I*
I*
I
I
*

I
I
I
*

I
I
I
*

| cepând cu dala de 17 martie 1997, zilnic in'
* tre orele 9—13 la Consiliul Local Ilia.
I

la telelon: 
înscriere:

215521.
31 mar

tie
con 
alic

i

; rului Muncii și Protecției
3 aprilie 1997, ora 10,00.

Relații suplimentare
Termen limită pentru 
1997.
Actele necesare pentru înscrierea la 

curs, tematica și bibliografia, precum și 
clemente necesare, se găsesc la sediul D.M.P.S. 
a județului Hunedoara, cu sediul ir. Deva, slra 
da Piața Unirii, nr. 2, camera 109. (53)

S.C. GENERAL SIMPREST S.A. SIMERIA

Anunță

LICITAȚIE PUBLICA
în data de 2. 04. 1997, ora 10,00, pentru 

închirierea spațiului, situat în Simeria, strada 
Avram Iancu, nr. 16. Informații suplimentare 
Ia telefon 660935. (8749)

* - _ ■________ _ __
CONSILIUL LOCAL AL COMUNE I IL1X

Organizează

în vederea concesionării 
mentare, situată pe strada 1 
prafață de 2458 mp.

i pieței agroali 
Prundului, în sir

1997, ora 10,00, la 
comunei Ilia.

In ziua de 31 martie 
sediul Consiliului Local al

Informații suplimentare se pot obține in

I
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